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BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

s

istem internalisasi nilai pendidikan agama Islam sebagai
suatu upaya guru untuk mentransfer, memasukkan,
menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada
perserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah
satu nilai yang sangat penting untuk ditransfer dan di
internalisasikan guru pendidikan agama Islam kepada perserta
didik di sekolah adalah nilai akhlak mulia.
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam di
kalangan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peranan dua
unsur utama yakni ulama>, dan para pendidik di sekolah. Peranan
ulama dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama
lebih banyak berlangsung di masyarakat secara cultural . 1
Sedangkan peranan guru atau pendidik berlangsung di lembaga
pendidikan formal atau sekolah secara akademik.2
Pendekataan yang paling efektif dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam adalah pendekatan akademik.
Pendekatan dalam sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam secara terus menerus harus diberikan kepada generasi
muda. Pendekatan inilah yang paling banyak diterapkan di
lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah). Sistem yang
berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal tidak
terlepas dari peran guru pendidikan agama Islam selaku faktor
atau pelaksana penginternalisasian pendidikan agama Islam di
1

Pendekatan Cultural adalah suatu pendekatan yang berdasarkan
dengan budaya. Lihat, John M. Echols dan Hassan Sadily, En English
Indonesian Dictionery, cet. XXIII: Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,
1996, h. 159.
2

Akademik adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan
teori yang biasanya berlangsung di lembaga formal. Lihat, John M. Echols
dan Hassan Sadily, En English Indonesian Dictionery, cet. XXIII: Jakarta;
PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 5.
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sekolah. Guru menginternalisasikan pendidikan agama Islam
kepada perserta didik dengan menggunakan multi sistem atau
banyak metode. penggunaan multi sistem bertujuan agar nilainilai ajaran agama Islam dapat peserta didik dengan baik dan
sempurna.
Melihat realitas hasil yang dicapai oleh guru pendidikan
agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan
agama Islam, khususnya nilai-nilai akhlak mulia masih kurang
atau bahkan tidak mencapai hasil yang maksimal, dengan kata
lain terdapat kesenjangan antara harapan dengan realitas.
Penyebab terjadinya kesenjangan itu karena guru dalam
pelaksanaan proses internalisasi terlihat tidak tepat pada sasaran,
atau sasaran yang ingin dicapai hanya sebagian saja dari totalitas
perserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok.
Sasaran internalisasi pendidikan agama Islam yang
ditujukan kepada perserta didik secara individual dapat
dikelompokkan menjadi tiga bagian utama yakni; kecerdasan
yang ada di kepala, jiwa yang ada di dada, pengamalan tingkah
laku yang menjadi akhlak mulia perserta didik.
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sidenreng
Rappang sebagai lembaga pendidikan formal yang melaksanakan
pendidikan agama Islam, merupakan lembaga pendidikan yang
melaksanakan internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam.
penginternalisasian itu tidak terbatas pada pengetahuan semata,
tetapi harus diamalkan sebagai suatu akhlak Islami dalam
kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sebagai
makhluk sosial.
Internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia merupakan amanah Undang-undang RI Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam undangundang tersebut dijelaskan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.3
Berdasarkan isi undang-undang tersebut di atas, maka
jelas pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam
adalah suatu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada peserta
didik di setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran dalam arti
menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam wajib
diberikan kepada peserta didik yang beragama Islam disetiap
sekolah.
Salah satu tujuan internalisasi pendidikan agama Islam
kepada peserta didik adalah menanamkan nilai-nilai akhlak
mulia, yakni akhlak yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran
Islam. Proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam
pembelajaran guru di sekolah akan melahirkan peserta didik
yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang baik serta berkepribadian
Islami.
Sistem lain yang memungkinkan ditempuh oleh guru di
dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
adalah melalui proses pembelajaran, suatu sistem yang
dilaksanakan di lingkungan pendidikan formal(sekolah) yang
sesuai dengan tuntunan kurikulum. Selain itu pula dapat
dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, yang dapat dijalankan
di luar program kurikulum di sekolah.
Hubungan antara pendidik atau guru agama Islam dengan
perserta didik SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lain
adalah hubungan interaksi edukatif yang di dasarkan pada nilainilai religius. Penggunaan metode pembelajaran yang baik
dapat menumbuhkan minat kegiatan belajar perserta didik
dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Upaya guru dalam
memilih metode yang baik merupakan upaya untuk mempertinggi
kualitas atau mutu pendidikan, khususnya pendidikan agama
Islam yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3

Lihat Departemen Agama RI. Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah tentang Pendidikan, Jakarta; Direktorat Pendidikan Islam, h.8-9.
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Kondisi terkini nilai-nilai akhlak mulia di kalangan
generasi muda, khususnya yang duduk di bangku SMA rusak
dan sangat memperihatinkan. Nilai-nilai akhlak mulia seperti
yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad saw., luntur dan
kembali kepada masa ja>hiliyah. Akhlak mulia perserta didik
yang kembali di masa ja>hiliyah di antaranya tidak jujur, tidak
bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak visioner, tidak adil,
tidak peduli, tidak kerjasama. Sifat yang demikian mengakibatkan berpakaian tidak sopan, perempuan roknya di atas lutut
sementara kaos kakinya hanya sampai di mata kaki, mengendarai
motor memasuki pekarangan sekolah dan bunyi mesin yang
keras, laki-laki panjang rambutnya, menggunakan anting,
bagian bawah celana sangat sempit, malas masuk belajar, tidak
menghormati guru, dan bahkan kepada teman-teman sekalipun
sering terjadi perkelahian. Kejadian ini membuktikan bahwa
guru pendidikan agama Islam tidak berhasil dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada peserta
didik, terkhusus yang berkaitan dengan akhlak mulia. Bahkan
dapat disinyalir bahwa pendidikan agama Islam yang dipelajari
perserta didik hanya sebagai pengetahuan, dan akan digunakan
hanya kepentingan lulus dalam ujian. Pendidikan agama Islam
tidak tertanam dengan baik kepada pribadi perserta didik,
terutama doing (mengerjakan yang diketahui), dan being
(menjadi kepribadian). Jadi keberhasilan sistem internalisasi
guru hanya sebatas knowing (pengetahuan, atau tahu).
Internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia yang diberikan kepada peserta didik SMA adalah
nilai akhlak mulia yang berhubungan dirinya dengan khalik
(pencipta), dan nilai akhlak mulia berhubungan dirinya dengan
makhluk lainnya. Internalisasi nilai pendidikan agama Islam
dalam pembinaan akhlak mulia terhadap khalik adalah akhlak
yang mengatur hubungan antar pribadi manusia, pribadi peserta
didik dengan Tuhan. Konsep pengaplikasiannya adalah melakukan
ibadah dan penyerahan diri kepada khalik dengan sebaikbaiknya sebagai Tuhan dan penciptanya. Akhlak mulia terhadap
sesama makhluk atau ciptaan Allah baik dalam hubungan
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sesama manusia, dan akhlak mulia terhadap yang bukan
manusia. Akhlak mulia terhadap sesama manusia yang dimulai
dari diri sendiri, selanjutnya akhlak mulia terhadap orang lain
seperti akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap karib
kerabat (teman sebaya), akhlak terhadap tetangga, akhlak
terhadap masyarakat. Akhlak yang bukan makhluk manusia
seperti akhlak mulia terhadap flora dan fauna, akhlak terhadap
lingkungan alam sekitar.4
Menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam
dalam pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik dikemukakan
oleh pakar pendidikan Islam bertitik tolak kepada empat hal.
1. mendidik akhlak dan jiwa mereka
2. menanamkan rasa keutamaan (fadhi>lah)
3. Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi
4. Mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci
seluruh dengan penuh keihklasan dan kejujuran.5
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam di
sekolah, khususnya dijenjang pendidikan SMA ditempuh
beberapa pendekatan. (1) pendekatan keilmuan, (2) pendekatan
sistem atau metodologis, (3) pendekatan pengamalan, dan (4)
pendekatan penghargaan.
Pendekatan keilmuan, maksudnya guru harus menguasai
alat dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan
pendidikan agama Islam. Pendekatan sistem, maksudnya guru
harus menguasai sistem dan metodologi yang digunakan dalam
mentransfer ilmu dalam proses pembelajaran. Pendekatan
pengamalan, maksudnya guru harus terlebih dahulu mengamalkan
ajaran agama Islam, selanjutnya peserta didik dapat meniru dan
mencontoh perbuatan atau pengamalan guru tersebut. Pendekatan
penghargaan, maksudnya guru harus memberi penghargaan
4

Lihat, Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, cet. Ke-10,
Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011, h.352.
5

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, At-Tarbiyah Al-Islamiyyah,
Penerjemah: K.H. Abdullah Zaky Al-Kaaf, Dengan Judul: Prinsip-Prinsip
Dasar Pendidikan Islam, cet. I: Bandung; Pustaka Setia, 2003 , h.13.
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kepada peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai pendidikan
agama Islam, seperti pengamalan berakhlak mulia kepada kha>lik
dan kepada sesama manusia termasuk peserta didik serta
kepada guru-guru dan pegawai di sekolah. Penghargaan yang
dimaksud mulai dari memberikan pujian atau sanjungan,
memberikan beasiswa, memberikan nilai atau prestasi yang
tinggi. Bila hal itu dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam
peserta didik akan termotivasi untuk melaksanakan ajaran agama
Islam, melaksanakan akhlak yang terpuji atau akhlak mulia.
Guru pendidikan agama Islam mendidik dan membelajarkan perserta didik SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang
dalam proses penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam,
khususnya penginternalisasian akhlak mulia karena guru
pendidikan agama Islam hanya memiliki sistem tunggal, atau
hanya satu sistim pembelajaran. Guru lebih mengutamakan
internalisasi dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi tidak
ditunjang oleh sistem lain seperti di luar kelas melalui proses
pembinaan akhlak sehari-hari. Padahal menginternalisasikan
pendidikan agama Islam tidak hanya di kelas tetapi memungkinkan ditempat-tempat yang lain seperti di masjid atau musallah,
di kantin milik sekolah dan bahkan di lapangan olah raga dan
pekarangan sekolah.

BAGIAN KEDUA

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
A. Materi Pendidikan Agama Islam

P

endidikan agama Islam (PAI) dibakukan sebagai nama
kegiatan mendidikkan Islam. Pendidikan agama Islam
(PAI) dibakukan sebagai mata pembelajaran, diajarkan
agama Islam. Sehingga pendidikan agama Islam biasa juga
disebut usaha-usaha dalam mendidikkan agama Islam kepada
peserta didik. Kata PAI sejajar atau se kategori dengan pendidikan
matematika(nama mata pembelajarannya adalah matematika).
Sedangkan pendidikan Islam adalah nama sistem pendidikan
yang islami, yang memiliki komponen-komponen yang secara
keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang
diidealkan. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang teori teorinya atau konsep-konsepnya disusun secara baik dan rapi
berdasarkan al-Quran dan al-hadis. Pendidikan agama Islam
adalah bagian dari pendidikan Islam.1
Berdasarkan pengertian di atas, maka pendidikan agama
Islam merupakan bidang studi, atau mata pembelajaran yang
diajarkan kepada peserta didik, sehingga pendidikan agama Islam
lazim disebut pembelajaran agama Islam. Sedangkan pendidikan
agama Islam adalah konsep atau teori pendidikan Islam untuk
diterapkan diberbagai lingkungan agar supaya peserta didik dapat
hidup memiliki kepribadian yang berdasarkan Islam. Sejalan
dengan padangan di atas, pandangan lain menegaskan bahwa.
Pendidikan Agama berarti: Usaha-usaha secara sistimatis
dan pragmatis dalam membantu peserta didik agar supaya mereka
hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Pembelajaran

1
Lihat H. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di
Sekolah, Sekolah, dan Perguruan Tinggi, ed. I: Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,

2005, h.6-7.

7

8 _ Pembinaan Akhlak Mulia

Agama berarti: pemberian pengetahuan Agama kepada peserta
didik, agar mempunyai ilmu pengetahuan agama.2
Pendidikan agama Islam dipandang sebagai bidang studi
yang wajib diajarkan di jenjang pendidikan formal(sekolah) di
Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-undang RI nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona Pasal 37
tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah ayat 1. Dalam
pasal tersebut isi kurikulum jenjang pendidikan dasar dan
menengah sebagai berikut :
a. Pendidikan agama;
b. Pendidikan kewarganegaraan;
c. Bahasa;
d. Ilmu penegtahuan alam;
e. Ilmu pengetahuan sosial;
f. Seni dan budaya;
g. Pendidikan jasmani dan olahraga;
h. Keterampilan/kejuruan; dan
i. Muatan lokal.3
Pendidikan agama Islam sebagai bidang studi wajib
diajarkan dalam proses pembelajaran di sekolah harus memiliki
materi. Materi yang dimaksud adalah bahan-bahan atau
pengalaman-pengalaman pembelajaran ilmu agama Islam yang
disusun sedemikian rupa (dengan sususunan yang lazim tetapi
logis untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik.
Materi atau bahan pendididkan agama Islam dalam konsep
pendidikan Islam disebut maddatut tarbiyah.4 Selanjutnya ada
pula yang mengemukakan bahwa materi atau bahan pembelajaran
2
Lihat H. Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya:
Usaha Nasional, 1983, h.27.
3

Departemen Agama RI. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional
dalam Undang-undang Sisdiknas, Jakarta; Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama
Islam, 2003, h.50.
4
Lihat, Nadjamuddin Ramly, Pendidikan Pembangunan Kerakter Bangsa
Strtaegi, Masalah, dan Prospek Masa Depan, cet. I; Jakarta: Grafindo Khazanah

Ilmu, 2010, h.86.
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memuat tentang ‚fakta, konsep prinsip, dan prosudur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan
rumusan indikator pencapaian kompetensi‛.5
Materi pendidikan agama Islam yang diberikan kepada
peserta didik dalam proses pembelajaran memuat fakta berupa
kenyataan-kenyataan atau realitas kehidupan dalam masyarakat.
Selain itu juga berisi tentang konsep berupa ide-ide yang
memungkinkan menjadi bekal kepada peserta didik setelah
selesai proses pendidikan dan pembelajarannya. Tak kalah
pentingnya juga materi memuat prinsip-prinsip atau asas-asas
kebenaran dalam mencerahkan pikiran peserta didik. Terakhir
dari kandungan materi adalah prosudur tatakerja secara bertahap
dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Materi atau bahan
pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tersebut
sebagai dasar untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional,
dan kompetensi pembelajaran dalam lingkup satuan pendidikan
di sekolah. Bahkan dalam pandangan terkini materi yang
termuat dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis
kompetensi lebih luas lagi. Materi tersebut sebagai berikut.
a) Konsep; berupa gagasan atau ide-ide yang memenuhi ciri-ciri
umum, misalnya keimanan, ketakwaan.
b) Prinsip; berupa kebenaran dasar yang merupakan pangkal
tolak untuk berpikir, bertindak dan sebagainya.
c) Definisi ; berupa kalimat yang mengungkapkan makna
keterangan, ciri-ciri utama dari orang, benda, proses atau
aktivitas.
d) Konteks; suatu uaraian kalimat yang mendukungan atau
menjelaskan makna atau situasi yang dihubungkan suatu
kejadian.
e) Data; berupa keterangan yang dapat dijadikan bahan kajian
baik berbentuk angka-angka, maupun tidak berbentuk angka
yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis.

5

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme
Guru, ed. I: Jakarta; Rajawali Pers, 2010, h.6.
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f) Fakta; berupa suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi
dikerjakan dan dialami, misalnya peristiwa perang Tabuk.
g) Proses; berupa serangkaian peristiwa yang merupakan gerakangerakan perkembangan dari suatu benda atau manusia.
h) Nilai; sesuatu yang diharapkan, diinginkan dan dicita-citakan
oleh suatu masyarakat, dan juga merupakan pengakuan
masyarakat secara umum mengenai ukuran baik dan buruk.
i) Keterampilan; berupa kemampuan untuk melakukan dan
mengerjakan sesuatu secara jasmaniah (menulis, membaca,
berlari, gerakan salat dan sebagainya), demikian pula
keterampilan ruhaniah (berpikir, menganalisa, membedakan,
dan sebagainya.6
Materi atau bahan pendidikan agama Islam yang disajikan
kepada peserta didik sangat luas, dan bila guru sebagai pendidik
dalam menyajikan materi pendidikan agama Islam yang amat
luas tersebut harus tetap berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut.
a) Nilai material, maksudnya materi yang diberikan kepada
peserta didik pengertian, kecakatan dan pengetahuan.
b) Nilai formal, maksunya materi yang diberikan kepada peserta
didik harus mampu mempengaruhi, menggerakkan pribadi
peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menuju tercapainya kompetensi dan tujuan pendidikan secara umum.
c) Nilai praktis, maksudnya materi pembelajaran yang diberikan
kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.7
Materi pendidikan agama Islam yang memiliki kajian yang
luas harus tersusun secara rapi, maksudnya diurutkan berdasarkan
sub-sub materi, sehingga guru dalam penyajian materi tidak
bolak balik, tidak sulit diterima dan dipahami oleh peserta
didik. Penyajian materi yang berdasarkan subtansi oleh guru
setidaknya terbagi ke dalam tiga sub bagian materi yang akan
diajarkan. Subtansi materi tersebut ke dalam tiga bagian.
6
Darwin Syah, dkk. Perencanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam, cet. 2: Jakarta; Gaung Persada Press, 2007, h.115-116.
7

Khairuddin, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Ujungpandang, 1992,

h. 21.
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a) Materi pokok; materi pembelajaran bidang studi yang dipegang
atau diajarkan oleh guru
b) Uraian materi; berupa pemecahan materi pokok bidang studi
yang diajarkan oleh guru ke dalam sub-sub materi pokok
c) Materi pelengkap; merupakan materi pembelajaran yang bersumber kepada disiplin ilmu yang berbeda diajarkan oleh guru.8
Materi atau bahan pembelajaran yang akan diberikan
kepada peserta didik dalam lembaga pendidikan formal (sekolah)
telah disusun secara rapi dalam memenuhi tuntan peserta didik,
dan stakeholders yang merupakan pengguna produk lulusan
lembaga pendidikan. Kumpulan materi pembelajaran tersebut
tercantum dalam kurikulum, sebab pada dasarnya unsur pokok
kurikulum adalah bahan pembelajaran yang diolah dan diberikan
kepada peserta didik. ‚Di dalam kurikulum materi sudah tersusun
bahan pembelajaran yang sudah benar-benar mampu sebagai
jalan yang menghantarkan peserta didik kepada tujuan atau
kompetensi yang ingin dicapai‛.9
Perkembangan pendidikan dan pembelajaran di sekolah
sekarang ini materi pendidikan agama Islam tidak hanya didapatkan dalam kurikulum, tetapi juga dapat didapatkan dalam silabus.
Silabus yang dimaksud adalah rencana pembelajaran
yang di dalamnya terdapat tema-tema tertentu dan mencakup
standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian
hasil belajar, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Dalam
KTSP silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan
kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk hasil
penilaian belajar.10
8

Darwin Syah, Perencanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,
cet. 2: Jakarta; Gaung Persada Press, 2007, h.115-116.
9
Muslim A. Kadir, Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam
Agama Islam, cet. I: Yogyakarta; STAIN Kudus Kerjasama Pustaka Pelajar, 2003.
10

Lihat, Enco Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan, cet. I:
Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006, h.190.
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Pendidikan agama Islam dijenjang pendidikan menengah
(SMA) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran
agama Islam. Prinsip dasar ajaran agama Islam tersebut meliputi
tiga hal utama yakni; aqidah, syari’ah, dan akhlak.11 Untuk lebih
jelasnya kandungan materi pendidikan agama Islam tersebut
dapat dibaca dalam pemaparan berikut.
1. Akidah
Konsep ajaran Islam tentangakidah merupakan pondasi,
landasan yang kokoh dalam melaksanakan berbagai aktivitas
(amal) segenap orang Islam. Akidah dalam pendekatan etimologi
(bahasa) berasal dari kata ‘Aqd yang berarti pengikatan.
artinya ‚Saya beri’tiqad begini‛. Maksudnya
saya mengikat hati terhadap hal tersebut.12 Selain itu ada yang
memberikan pengertian akidah adalah ikatan, sangkutan.13 Akidah
secara etimologi merupakan pekerjaan hati yang senantiasa
aktif, maksudnya hati yang dimiliki oleh manusia berketetapan
senantiasa memegang keteguhan mempercayai atau menyakini
sesuatu yang sudah terikat dan tergantung kepadanya. Misalnya
ia menyatakan ‚saya percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa‛
maka i’tikad itu senantiasa tumbuh kapan dan dimana saja
berada.
Akidah dalam pendekatan terminology (istilah) adalah
‚ungkapan yang sistimatis tentang keyakinan.‛14 Ada pula yang
merumuskan akidah berarti credo, creed, keyakinan hidup iman
11

Lihat, Badan Standar Nasional Pendidikan, Petunjuk Teknis Pengembangan
Silabus dan Contoh Silabus Mata Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta:
BSNP, 2006, h.ix.
12
Lihat, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, At-Tauhid Lish Shaffil
Awwal Al-Ali, Penerjemah: Agus Hasan Bashori, Dengan Judul Kitab Tahud I, cet.

XIV: Jakarta; Darudl Haq, 2006, h. 3.
13

Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, cet ke-10: Jakarta; PT.
RajaGrafindo Persada, 2011, h. 134.
14
Lihat, Cyril Glasse, The Concise Ensyclopedia of Islam, Penerjemah;
Ghufron A. Mas’adi, dengan Judul: Ensiklopedi Islam (Ringkas), cet. I: Jakarta; PT.
RajaGrafindo Persada, 1996, h. 32.
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dalam arti yang khas, yakni pengikraran yang bertolak dari
hati.15 Jika akidah dikaitkan dengan keyakinan sehingga akidah
disebut pula kepercayaan. Kepercayaan dalam agama Islam
disebut dengan iman.
Akidah sebagai unsur-unsur pokok dalam ajaran Islam,
dikatakan demikian karena dalam ajaran Islam sebagai agama
tauhid yang meyakini bahwa hanya satu Tuhan dan Muhammad
saw. adalah rasul-Nya. Maka orang Islam mengikrarkan dengan
kalimat
(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan
selain Allah), dan
(Aku pula bersaksi
bahwa Muhammad Rasul Allah).
Akidah sebagai keyakinan atau kepercayaan yang
tertanam di dalam diri manusia banyak dikaitkan dengan
riwayat. Di dalam sebuah hadis terkait dangan seseorang
kepada Nabi Muhammad saw. mempertanyakan tentang Islam,
Iman dan ikhsan.

15

Muhammad Alim, Pendidikan agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran
dan kepribadian Muslim, cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h.124.
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Artinya:
Umar bin Khattab menceritakan bahwa pada suatu hari
ketika kami sedang berada disisi Rasulullah saw., tiba-tiba
muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian
sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat
padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun diantara
kami mengenalnya, langsung duduk di dekat Nabi saw.,
lalu disandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan ke
dua telapak tanggannya ke pahanya, kemudian bertanya
‚Ya Muhammad ! jelaskanlah kepadaku tentang Islam.‛
Nabi saw. menjawab Islam ialah ‚mengakui bahwa tidak
ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah,
mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan
naik haji ke baitullah jika engkau mampu melaksanakannya‛. Maka orang tersebut berkata engkau benar. Orang
tersebut bertanya lagi jelaskan kepadaku tentang iman!.
Nabi menjawab iman kepada Allah, iman dengan malaikatmalaikat-Nya, iman dengan kitab-kitab-Nya, iman kepada
rasul-rasul-Nya iman kepada qada dan qadar. Maka orang
tersebut menjawab engkau benar. Orang tersebut mengajukan
pertanyaan selanjutnya, jelaskan kepadaku tentang ihsan!,
selanjutnya Nabi saw. menjawab ihsan ialah menyembah
Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, sekalipun engkau tidak
melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu. (H.R. Muslim).
Akidah sebagaimana hadis di atas, menunjukkan bahwa
kepercayaan, di dalam konsep akidah Islam percaya kepada
Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya rasul-rasulnya,
percaya kepada hari akhir dan percaya kepada qadha dan qadar
(takdir baik dan buruk).
16

Lihat Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, Shahih Muslim,
Juz I: Semarang; Thoha Putra, t. th. h. 21-23.
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Aqidah dalam Islam adalah meluruskan keyakinan manusia,
terutama menganut aqidah yang salah atau rusak oleh hal-hal lain
seperti syirik (musyrik). Akidah Islam juga sebagai membenarkan
ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu yang menganut
agama tauhid. Allah swt. berfirman QS. al-Syura (42): 13.

Terjemahnya:
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang
telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah
agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu
seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu
orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada
(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).17
Akidah sebagai materi yang wajib diinternalisasikan kepada
peserta didik yang beragama Islam meliputi kepercayaan dan
keyakinan yang mendalam kepercayaan kepada Allah swt. dan
mengamalkannya melalui rukun iman yang enam. Jadi akidah
merupakan konsep dan manifestasi dari iman yang dimiliki oleh
setiap orang Islam.
2. Syariah
Kata syariah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab
yang berarti undang-undang, peraturan, hukum.18 Syarī’ah

17
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 786.
18

Lihat Attabik Ali, dkk. Kamus Karabayaka, al-Ashri Arabi Indunisi, cet.
VIII: Yogyakarta; Multi Karya grafika, 2003, h. 1132.
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dalam bahasa Arab ada yang mengartikan jalan yang lurus.19
Sedangkan dalam bahasa Inggeris ‚the path of the water place‛
yang berarti tempat jalannya air.20 ‚the clear path or the highway
to be followed‛ yang berarti jalan yang jelas untuk diikuti.21
Berdasarkan pengertian dari segi pendekatan bahasa di atas
menunjukkan bahwa syariah adalah undang-undang di dalamnya
terkandung peraturan, dan norma-noma yang menunjukkan jalan
kepada manusia untuk diikuti. Sejalan dengan pengertian dari segi
terminologi atau istilah menjelaskan bahwa syariah adalah:
Norma (kaidah) Ilahi yang mengatur hubungan manusia
dengan Allah, dengan manusia sesama manusia dalam kehidupan
sosial, hubungan manusia dengan benda alam lingkungan
hidupnya. Kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia
dengan Allah disebut kaidah ibadah atau kaidah ubudiah yang
disebut juga kaidah ibadah murni ( mahda ), kaidah yang
mengatur hubungan manusia selain Allah (dengan sesama
manusia, dan dengan alam lingkungan hidup) disebut kaidah
mu’a>malah (t). Disiplin ilmu yang khusus membahas dan
menjelaskan syari’ah disebut ilmu fikih.22
Perintah melaksanakan ibadah kepada Allah swt. terdapat
dalam QS. al-Baqarah (2): 21.

Terjemahnya:
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,23
19

Lihat Hamka Haq, Syariat Islam Wacana dan Penerapannya, Ujung
Pandang; Yayasan al-Ahkam, 2001, h. 15.
20
Muhammad Alim, Pendidikan agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran
dan kepribadian Muslim, cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006,, h.139.
21

Lihat Hamka Haq, Syariat Islam Wacana dan Penerapannya, Ujung
Pandang; Yayasan al-Ahkam, 2001,
22
Lihat Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, cet ke-10: Jakarta;
PT. RajaGrafindo Persada, 2011, h.134.
23

Lihat Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi:
Surabaya; Jaya Sakti, 2002, h.21.
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Ibadah dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebut dengan
ketaatan atau bertakwa, hal ini sesuai lafal hadis.

)
(

Artinya:
Dari Abi Zar berkata: bersabda Ralullah saw: Taatlah
(bertakwalah) kepada Allah di mana saja kamu berada, dan
iringilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan-kebaikan dan
bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang
baik. (H.R. Tirmizi)
Firman Allah swt. dan hadis nabi Muhammad saw. di atas
perintah ibadah saja, tidak menunjukkan ibadah mahda atau
yang jelas dan tegas ketentuannya. Ibadah yang jelas dan tegas
perintah melaksanakannya seperti ibadah salat dan puasa. Allah
swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 277.

Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan
amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka
mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.25
Firman Allah swt. di atas menunjukkan perintah melaksanakan ibadah salat dan zakat sebagai ibadah yang sudah ditetapkan
ketentuannya bagi setiap orang Islam. Bagi mereka yang
24
Muhammad bin Isa Abu Isa al Tirmizi al-Salami, Sunan al-Tirmizi, Jus IV
Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th., h. 355.
25

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h.67.
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melaksanakan ibadah tersebut akan dibalas dengan balasan
berupa pahala yang tidak ada ke khawatiran sedikitpun akan
balasan tersebut sehingga menyebabkan tidak bersedih ketika
nanti kembali kepada Allah di hari pembalasan.
Syariah yang mengatur hubungan manusia sesama
manusia serta hubungan manusia dengan alam lingkungan
sekitarnya difirmankan Allah swt. dalam QS. al-Qashash (28): 77.

Terjemahnya:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.26
Perintah berbuat, melakukan hubungan sosial seperti
memperbaiki hubungan antar sesama dan melarang bermusuhan
juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

Artinya:
Dari Abdillah bin Umar r.a., dari Nabi saw., sabdanya:
‚Orang muslim itu ialah orang yang sentosa semua orang
Islam dari bencana lidah dan tangganya. (H.R. Bukhari)
26

Ibid, h. 623.

27

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirati bin
Barda Zibtul Bukhari al-Ja’fi, , Shahih Bukhari, Juz I: Semarang; Thoha Putra, t. th. h. 8.
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Berdasarkan firman Allah swt. dan hadis Nabi Muhammad
saw. di atas mengandung perintah untuk melakukan hubungan
yang baik antar sesama manusia dan lingkungan sekitar. Jadi
dapat dipahami bahwa syariah merupakan penjebaran akhlak.
Materi pendidikan agama Islam sebagaimana yang
dijelaskan di atas amat luas dan hal tersebut dapat belum
tampak jelas sebagai suatu bidang studi di lembaga pendidikan
formal (sekolah). Namun bila dicermati pembahasan di atas dapat
diperoleh bahwa materi pendidikan agama Islam di lembaga
pendidikan formal (sekolah) diurutkan sebagai berikut.
a) Ilmu Tauhid atau keimanan
b) Ilmu fikhi
c) Ilmu al-Qur’an
d) Ilmu Hadis
e) Akhlak
f) Tarikh Islam.28
Bahkan dikalangan pakar dalam bidang materi pendidikan
agama Islam ada yang mengembangkan lebih luas, dan mteri
pendidikan agama Islam tersebut meliputi.
a) Thaharah
b) Salat
c) Jenazah
d) Zakat
e) Puasa
f) Haji dan umrah
g) Jual beli
h) Nikah
i) Mawaris
j) Ilmu kalam
k) Tarikh tasyari’.29

28
Suhairini dkk. Metodik Khusus Pendidikan Agama dilengkapi Sistem
Modul dan Permainan Simulasi, cet. VIII: Surabaya; Usaha Nasional, 1983, h. 60.
29

Supiana, dkk. Materi Pendidikan Agama Islam, cet. IV: Bandung; PT.
Remaja Rosdakarya, 2009, h. 3-265.
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Penjebaran materi pendidikan agama Islam memungkinkan
dapat dikembangkan dimasa-masa yang akan datang, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peserta didik di sekolah
khususnya di SMA. Materi yang dimungkinkan ditambahkan
adalah menambah materi pembelajaran tasauf, dan pembelajaran
ilmu-ilmu sosial.
B. Sumber Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama Islam sebagai bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik di Indonesia merupakan ajaran yang
bersumber dari pendiri bangsa Indonesia. Agama Islam datang
ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat pada abad
ke XII M di Kepulauan Sumatera bagian utara Aceh.30
Islam sebagai agama monoteisme mempercayai bahwa
hanya ada satu Tuhan yaitu Allah swt. maka sumber ajaran
agamanya bersumber dari Allah swt. juga. Jika melihat sejarah
asal agama Islam maka agama Islam bersumber dari suku Arab
karena dibawa oleh pedangan Arab, tetapi pedagang Arab
tersebut menganut agama dan kepercayaan yang bersumber dari
Tuhan Yang Satu yaitu Allah swt., sumber ajaran agama Islam
bersumber dari Allah. Dalam keprcayaan dan keyakinan orang
Islam bahwa Allah telah menurunkan sumber hukum kepada
umat Islam yang disebut al-Qur’an dan menjadi sumber dari
segala sumber hukum. Selanjutnya Allah telah mengutus nabi
dan rasul untuk menyampaikan sumber hukum tersebut. Karena
itu dipahami bahwa sumber hukum umat Islam adalah al-Qur’an
dan al-hadis Nabi saw.
Pakar pendidikan Islam menyebutkan bahwa sumber
pendidikan Islam ada tiga yaitu; ‚al-Qur’an, sunnah rasul (al-hadis)
dan ijtihad.‛31 Akan tetapi dikalangan pakar pendidikan yang
30
Lihat Mahmud Yunus, Sejarah pendidikan Islam di Indonesia, cet. II:
Jakarta; Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2008, h. 2.
31

Muhammad Alim, Pendidikan agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran
dan kepribadian Muslim, cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 170.

Pendidikan Agama Islam _ 21

menggeluti filsafat pendidikan mengemukakan bahwa sumber
pendidikan agama Islam sebanyak enam yaitu; ‚al-Qur’an, sunnah
nabi, kata-kata sahabat, kemaslahatan masyarakat (sosial), nilainilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan pemikir-pemikir
Islam.‛32
Pendapat pakar pendidikan Islam di atas oleh penulis
berpendapat bahwa sumber pendidikan Islam pada garis besarnya ada dua yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Adapun
yang tergolong sebagai sumber primer adalah.
1. Sumber al-Qur’an
Al-Qur’an di kalangan umat Islam dijadikan sebagai kitab
suci yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab Qur’an yang berarti bacaan.
Selanjutnya al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah yang
diturunkan kepada nabi Muhammad saw., pembacanya merupakan
suatu ibadah.33
Pakar ulu>mul Qur’a>n berpandangan bahwa al-Qur’an kitab
suci yang tergolong kecil tetapi memiliki pengaruh yang sangat
dahsyat, amat luas dan mendalam terhadap jiwa manusia. Kitab
ini telah digunakan kaum muslim untuk mengabsahkan perilaku,
menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai aspirasi,
memelihara berbagai harapan, dan memperkokoh identitas
kolektif. Ia juga digunakan dalam kebaktian-kebaktian publik
dan pribadi kaum muslim, serta dilantunkan dalam berbagai
acara resmi dan keluarga. Pembacanya sebagai tindak kesalehan
dan pelaksanaan ajarannya merupakan kewajiban setiap
muslim.34 Jadi al-Qur’an dapat memberi spirit atau motivasi
kepada umat untuk berbuat, menetapkan hokum, memelihara
32

Lihat Hasan langgulung, beberapa pemikiran tentang Pendidikan Islam,
Bandung: PT. Al-Ma’Arif, 1995, h. 35.
33

Lihat Mannā Khalīl al-Qattā, Mabāhits fi Ulūmil Qur’ān, Penerjemah
Mudzakir Dengan Judul: Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an, cet. XIV: Bogor; Pustaka Lietra
Antarnusa, 2011, h.16-17.
34

Lihat Taufik Adnan Kamal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an, cet. I:
Yogyakarta; Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001, h. 1.
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berbagai aspek kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai
masyarakat social.
Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam sekaligus sumber
pendidikan agama Islam yang diturunkan selama dua priode,
yaitu priode Makki>yah dan priode Madani>yah, di dalamnya
terdapat 114 surah dan 6235 ayat. 35 Dari 6235 ayat yang
terdapat didalamnya telah banyak ayat yang menjelaskan bahwa
al-Qur’an berisi tentang sumber petunjuk yang memerintahkan
manusia(orang mukmin) menuju kepada jalan yang lurus dan
mengerjakan amal saleh. Hal ini difirmankan Allah dalam QS.
al-Isra (17): 9.

Terjemahnya:
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada
(jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira
kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.36
Firman Allah tersebut di atas mengandung suatu perintah
untuk mencari jalan yang lurus, dalam proses mencari jalan
tersebut terkandung makna membaca yakni; membaca ayat-ayat
al-Qur’an yang tersurat dan membaca yang tersirat. Ini pula
dipahami bahwa manusia khususnya umat Islam diperintahkan
untuk menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan.
Manusia sejak dilahirkan tidak ada pengetahuan tentang
sesuatu, akan tetapi dengan melalui belajar dan menuntut ilmu
manusia akan banyak memperoleh pengetahuan. Dalam proses

35

Lihat Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudince ( The
Islamic Texts Society, Penerjemah Noorhaidi, Dengan Judul: Prinsip dan Teori-teori
Hukum Islam (Usul al-Fqh), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama Circle for The
Qur’an and Humanity Studies, h. 17.
36

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 425-426.
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menuntut ilmu atau belajar manusia diberikan potensi atau alat
untuk mencari ilmu dalam berbagai tempat di dunia ini, alat
tersebut adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Allah
berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 78.

Terjemahnya:
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam
Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi
kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu
bersyukur.37
Allah swt. mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, akan tetapi firman Allah
swt. ini mengisyaratkan dengan menggunakan empat sarana
untuk mengetahui kehidupan setelah keluar dari perut ibunya
yaitu; ‚pendengaran (telinga), mata (penglihatan), dan akal
(kecerdasan), serta hati(jiwa),‛ 38 melalui empat sarana itu
manusia tersebut akan banyak mendapatkan ilmu, pada gilirannya dapat digunakan dalam kehidupannya dalam mencapai
kebahagiaan hidup. Misalnya ia menggunakan akal atau
kecerdasannya menciptakan pupuk yang membuat subur
tanaman, sehingga hasil melimpah sebagaian dimakan dan
sebagian yang lainnya dijual untuk digunakan membeli pakaian,
membangun rumah tempat tinggal, membeli kendaraan.
2. Sumber al-Hadis (al-Sunnah)
Sumber utama yang ke dua pendidikan agama Islam
adalah al-hadis atau al-Sunnah. Al-hadis atau sunnah berupa;
‚sabda, perbuatan dan pengakuan baginda Nabi Muhammad

37
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 413.
38

Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas
Perbagai Persoalan Umat, cet. XV: Bandung; PT. Mizan Pustaka, h.437.
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saw.‛39 Bahkan Allah swt. menerangkan dalam banyak ayat di
dalam al-Qur’an memerintahkan agar manusia mengikuti
perintah, petunjuk dari Nabi Muhammad saw. Firman Allah
swt. tersebut terdapat dalam QS. al-Hasyr (59): 7.

…
Terjemahnya:
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras
hukumannya.40
Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, memberi
penjelasan bahwa Nabi Muhammad saw. dikalangan umat
manusia dijadikan sebagai rujukan dan sekaligus sumber ilmu
pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam sabdanya sebagai berikut.

Artinya:
Dari Abu Musa r.a. katanya Nabi saw bersabda: ‚Perumpamaan
petunjuk dan ilmu pengetahuan, yang Allah mengutus aku
untuk menyampaikannya, seperti hujan lebat jatuh dari
langit. (H.R. Bukhari).
Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw., di atas menunjukkan bahwa Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan yang diperintahkan bagaikan
39

Lihat Arif Halim, Ikhtisar Ilmu Hadis, Makassar, Program Pascasarjan
Universitas Muslim Indonesia, 2010, h.24.
40
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 916.
41

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirati bin
Barda Zibtul Bukhari al-Ja’fi, , Shahih Bukhari, juz I: Semarang; Thoha Putra, t.th., h. 28.
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air hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Ini berarti bahwa Nabi
Muhammad saw., merupakan rujukan sumber yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan.
Sumber yang tergolong sumber sekunder atau sumber
yang tidak utama adalah.
3. Sahabat-sahabat Nabi
Sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw., juga dijadikan
sebagai sumber pendidikan agama Islam. Sahabat-sahabat yang
dimaksud itu khalifah yang empat dikenal istilah khulafaurrasyidin
(Abubakar As-Shiddiq, Usman bin Affan, Umar bin Khattab,
dan Ali bin Abi Thalib). Alasan dijadikannya sebagai sumber
pendidikan agama Islam karena hampir sepanjang sejarah
mendapingi Nabi Muhammad saw., semasa hidupnya, beliau
yang menyaksikan muncul dan berkembangnya agama Islam dari
zaman awal penyiaran agama Islam, beliaulah turut mengalami
pahit getirnya masa-masa perjuangan di zaman nabi awal
kebangkitan rasulullah Muhammad saw.42
4. Ijtihad
Salah satu anugrah dari Allah swt. yang diberikan kepada
manusia adalah akal (rakyu). Akal dalam fungsi berpikir untuk
mengetahui kejelasan yang masih abstrak atau belum jelas
statusnya, karena itu akal biasa juga disebut intelek, kecerdasan.
Ijtihad secara bahasa diartikan pencurahan segenap
kemampuan untuk menemukan sesuatu, yaitu penggunaan akal
sekuat mungkin untuk mendapatkan sesuatu keputusan hukum
tertentu yang belum ditetapkan secara eksplesit di dalam alQur’an dan al-Sunnah.43 Ada pula yang memberikan pengertian
ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh
seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan
dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari,
42

Lihat Hasan Langgulung, Beberapa pemikiran tentang Pendidikan Islam,
Bandung: PT. Al-Ma’Arif, 1995, h.38.
43
Lihat Muhammad Alim, Pendidikan agama Islam Upaya Pembentukan
Pemikiran dan kepribadian Muslim, cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006,

h.195.
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menemukan dan menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas
atau tidak terdapat patokannya di dalam al-Qur’an dan al-hadit
atau al-Sunnah. Jika usaha yang sungguh-sungguh tersebut
dilakukan secara bersama-sama maka hasilnya disebut ijma’
atau consensus, dan jika dilakukan oleh orang-orang tertentu
saja maka hasilnya disebut qiyas atau analogi.44
Kebutuhan manusia terkait dengan aturan dan norma
dalam kehidupan pribadi maupun sosial serba kompleks,
sementara aturan dan norma tersebut belum ada atau belum
jelas sehingga membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh
mencari, dan menemukan serta memproduksi aturan hukum,
norma sepaya kehidupan masyarakat akan menjadi teratur dan
tertib dalam kehidupannya. Hal itu pada dasarnya tidak
bertentangan dengan al-Qur’an, sebab dalam al-Qur’an sendiri
memberikan isyarat kepada manusia untuk menggunakan akal
dan pikirannya untuk keperluan dan kemaslahatan pribadinya,
masyarakat dan kebaikan manusia pada umumnya. Cara-cara
yang demikian dilakukan dengan menetapkan analogi atau
mempersaman sesuatu yang disebut dengan qiyās, bila hal itu
dilakukan dan menetapkan sesuatu secara kolektif, konsesnsus
untuk menetapkan suatu hukum maka itu disebut ijma, dan jika
menetapkan sesuatu hukum terhadap suatu persoalan berdasarkan
prinsip-prinsip umum maka itu disebut dengan istihsān.45
Proses ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid atau
pemikir-pemikir Islam yang menyebabkan melahirkan banyak
karya-karya dalam bidang pendidikan Islam, hukum Islam atau
fikih, tasawuf, ilmu kalam dan banyak lagi yang lainnya.
Adanya kebebasan yang diberikan para pemikir-pemikir Islam
yang menyebabkan Islam mencapai keemasan pada abab ke 10
Masehi, menjelajahi segala pelosok dunia.46
44

Lihat Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, cet ke-10: Jakarta;
PT. RajaGrafindo Persada, 2011, h.121.
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Muhammad Alim, Pendidikan agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran
dan kepribadian Muslim, cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h.199.
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Lihat Hasan Langgulung, Beberapa pemikiran tentang Pendidikan Islam,
Bandung: PT. Al-Ma’Arif, 1995, h.39.
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Perkembangan pendidikan agama Islam khususnya di
Indonesia dewasa ini menunjukkan perkembangan yang tidak
sama dengan zaman Nabi Muhammad saw, saman sahabat, dan
tabiin, hingga pada generasi berikutnya sampai sekarang ini.
Hal ini tidak lain adalah pemikiran para ilmuan dalam bidang
pendidikan agama Islam.
5. Kemaslahatan Awam (sosial)
Manusia tidak terlepas dari kehidupan sosial, dan dalam
kehidupan sosial telah banyak memberikan manfaat untuk
diambil sebagai pembelajaran. Secara realitas dalam kehidupan
sosial masyarakat lebih cenderung kepada manfaat, dan lebih
banyak pula menghindari mudharat. Dalam teori filsafat dikatakan kemaslahatan merupakan tujuan final (final cause) dari
kualitas syariat, final syariat merupakan pendorong manusia
untuk berusaha dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan dan
hal ini juga menyebabkan terjadinya illah (maslahat sendiri).
Illah diartikan penyebab terjadinya perubahan sesuatu dari
keadaan yang lain seperti dari sakit menjadi sehat, dari lemah
menjadi kuat. Pengertian lainnya adalah memberi efek terhadap
benda yang lain.47
Maslahah adalah kemaslahatan terhadap masyarakat dan
ini merupakan tujuan kehidupan. Manusia harus berusaha untuk
mewujudkan kemaslahatan yang dalam konsep agama Islam
harus menjaga lima hal yaitu; menjaga agamanya, menjaga
dirinya, menjaga akalnya, menjaga keturunannya dan harta
bendanya.48 Pemikiran yang demikian memberikan kontribusi
bahwa manusia harus menghidarkan rusaknya lima hal tersebut
untuk menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan ditengahtengah kehidupan sosial masyarakat. Karena itu dalam konsep
pendidikan Islam sejalan dengan konsep ushul fikhi di atas,

47
Lihat Hamka Haq. Filsafat Ushul Fiqhi, Ujung Pandang: yayasan al-Ahkam
Makassar, 2003, h. 113-114.
48

Lihat Hasan Langgulung, Beberapa pemikiran tentang Pendidikan Islam,
Bandung: PT. Al-Ma’Arif, 1995, h. 39.
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teruatama menjaga kerusakan agama dan akal, menjaga diri dan
keturunannya dari kerusakan dan kehancuran.
6. Nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
Di tengah kehidupan masyarakat telah banyak aspekaspek kehidupan berkembang kebiasaan-kebiasaan yang memiliki
nilai, dan hal ini sangat bermanfaat dan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam.
Dikalangan ulama-ulama fikhi berpandangan bahwa ‚nilai-nilai
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dapat digunakan menentukan
hukum, kalau dibidang perundang-undangan kebiasaan masyarakat
dijadikan dalil, maka dalam bidang pendidikanpun kebiasaan
masyarakat itu harus diperhitungkan.‛49
Nilai kebiasaan yang baik Allah swt. telah memberikan
kebebasan untuk memilih dan menentukannya. Hal ini dapat
dilihat pada aspek pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga.
Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 233.

Terjemahnya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
49

Hasan Langgulung, Beberapa pemikiran tentang Pendidikan Islam,
Bandung: PT. Al-Ma’Arif, 1995,, h.39.
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janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.50
Berdasarkan firman Allah swt. di atas orang tua dalam
pemeliharaan anak-anaknya tidak ditegaskan secara eksplisit
tentang cara yang baik, hanya dikatakan memelihara anaknya
secara ma’ruf. Kata ma’ruf adalah kata yang umum, ini berarti
bahwa pengasuhan anak dengan cara yang ma’ruf diserahan
kepada kesanggupan dan kemampuan serta yang ma’ruf menurut
ukuran keluarga tersebut.

50

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h.57.
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BAGIAN KETIGA

SISTEM INTERNALISASI NILAI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
A. Bentuk Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam
1. Proses Internalisasi Melalui Intrakurikuler
Pelaksanaan pendidikan agama Islam yang dikelola secara
profesional maka setidaknya dilaksanakan secara terencana dan
sistematis. Pelaksanaan yang demikian harus mempunyai
sistem atau metode yang sudah dirancang dan dipersiapkan
sesuai dengan kebutuhan. Masalah sistem atau metode
pendidikan agama Islam sudah menjadi wacana sejak lama
sehingga tidak sulit untuk ditemukan literatur yang membahas
sistem atau metode pendidikan agama Islam. Pakar pendidikan
Islam membahas secara luas tentang sistem atau metode
pendidikan agama Islam adalah.
Omar Mohammad al-Toumy al-Syaiba>ny dalam bukunya
Falsafah al-Tarbi>yah al-Islami>yah. Dijelaskan bahwa dalam menginternalisasi pendidikan agama Islam terhadap peserta didik harus
ditempuh beberapa sistem atau metode seperti metode indukatif,
suatu metode yang ditempuh dalam pelaksanaan pembimbingan
kepada peserta didik untuk mengetahui hukum-hukum umum
melalui jalan pengambilan kesimpulan. Sistem atau metode dialog,
suatu metode yang digunakan untuk menginternalisasi agama
Islam dengan cara berdialog, melakukan perbincangan atau tanya
jawab dengan bertitik tolak pada fakta-fakta yang meragukan
menuju kepada fakta-fakta yang tidak meragukan dan meyakinkan.
Bahkan al-Syaiba>ny menyatakan bahwa masih banyak metode
lainnya yang dapat digunakan, antara lain metode riwayat,
metode halaqah, metode ilmiah, metode hafalan.1
1
Lihat, Omar Muhammad Al Toumy al-Syaibāny, Falsafatut Tarbīyah AlIslamīyah, Alih Bahasa: Hasan Langgulung; Dengan Judul Falsafah Pendidikan

Islam, cet. I: Jakarta; Bulan Bintang, 1979, h. 561-595.
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Mohd. Athīyah al-Abrāsy dalam bukunya yang berjudul
at-Tarbīyah al-Islamīyah. Dalam pembahasannya bahwa peserta
didik sangat penting untuk diberikan pendidikan budi pekerti,
pendidikan moral dan dibentuk tingkah lakunya, dalam pembahasannya itu dikutip pendapat pakar pendidikan Islam berkisar
pada sistem internalisasi melalui hukuman, dan secara khusus
hukuman yang diberikan perserta didik di sekolah.2
Ahmad Tafsir telah membahas metode internalisasi
pendidikan agama Islam dalam bukunya yang berjudul Filsafat
Pendidikan Islami. Menurutnya ada tiga tujuan yang menjadi
sasaran dalam menginternalisasikan pendidikan agama melalui
pembelajaran yaitu; knowing (pengetahuan, atau tahu), doing
(mengerjakan yang diketahui), dan being (menjadi kepribadian).3
Mastuhu, membahas hal yang sama dalam bukunya yang
berjudul Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam. Dalam
pembahasannya dibahas bahwa adanya keinginan yang sangat
kuat untuk memberikan bekal keagamaan terhadap perserta
didik sehingga mampu memahami ajaran agamanya, dengan
demikian diperlukan suatu proses internalisasi yang lebih
progresif dan produktif.4
Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pendidikan
dalam Islam. Dibahas secara panjang lebar tentang sistem atau
cara yang ditempuh dalam menginternalisasikan pendidikan agama
kepada peserta didik. Beliau menjelaskan bahwa sistem mendidik
dalam Islam dapat dilakukan dengan sistem keteladanan,
pembiasaan, nasihat atau cerita, melatih disiplin, melatih
partisipasi serta pemeliharaan. Beliau juga memaparkan sistem
yang ditempuh oleh pendidik dalam menginternalisasi pendidikan
2
Lihat, Mohd. Athīyah Al-Abrāsyi, At-Tarbiyah Al-Islamīyah, Alih Bahasa:
Salim Bahraisy, Dengan Judul: Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, cet. I: Jakarta;
Bulan Bintang, 1979, h. 203-234.
3

Lihat, Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami Integrasi Jasmani, Rohani
dan Kalbu Memanusiakan Manusia, cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006,
h. 165.
4

Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, cet. I: jakarta; Logos
Wacana Ilmu, 2001, h.23.
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agama khususnya ketika berlangsung di kelas. Menurutnya
banyak sistem yang dapat dilakukan dan ini di dasarkan pada
metode mengajar pada umumnya.5
M. Basyiruddin Usman, berjudul Metodologi Pembelajaran
Agama Islam. Dalam pembahasannya dibahas bahwa dalam
menginternalisasi pendidikan agama terhadap perserta didik
dapat ditempuh dengan dua sistem yakni; sistem internalisasi
konvensional dan sistem internalisasi inkonvensional.6
Penggunaan sistem atau metode yang baik dalam menginternalisasikan pendidikan agama Islam yang banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan Islam di atas sudah sesuai dengan
konsep al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Muhammad Saw. Pendidik
atau guru di suatu lembaga pendidikan (sekolah) memiliki peran
strategis dalam memindahkan nilai-nilai akhlak mulia dan ilmu
pengetahuan kepada peserta didik. Guru pendidikan agama Islam
yang keberadaannya pada lembaga pendidikan menjelankan
tugas suci dari Allah swt., yakni menyampaikan ajaran agama
yang hak dan menunjukkan jalan sesuai dengan petunjuk ajaran
agama Islam.
Menyampaikan materi pendidikan agama Islam harus
memilih sistem yang baik dan cocok supaya mudah diterima
dan terinternalisasi kepada perserta didik. Allah swt. Memerintahkan kepada umat Islam menunjukkan jalan yang baik kepada
sesama umat Islam. QS. al- Ma>idah (5): 104.

Terjemahnya:
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti
apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka
5
Lihat, Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993,
h. 197-198.
6

Lihat, M. Basyiruddin Usman,. Metodologi Pembelajaran Agama Islam, cet.
I: Jakarta; Ciputat Press, 2002, h. 89-90.
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menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati
bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka
itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek
moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak
(pula) mendapat petunjuk?7
Mendidik atau mengajar dalam arti menyampaikan ajaran
agama hendaklah menggunakan metode yang baik. QS. al-Nahl
(16): 125.

Terjemahnya:
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.8
Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada guru dalam
proses pembelajaran agar menghindari dengan membentakatau
memarahi peserta didik. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi
saw:

7

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya,
Jaya Sakti, 2002, h. 180.
8

Ibid, h.421.

9

Sulaimān bin Dāwud bin al-Juraidy, Musnad Abi Dāwud al-Thayalisy, Juz 4
cet. I Hajr; 1999 M., h.269.
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Artinya:
Saya dengar Dawud berkata, saya dengar Utbah dari
Hamaidi bin Abi suaid dari Atha'a dari Abi Huraira
sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Ajarlah dan jangan
membentak, sebab pengajar lebih baik dari pembentak. (H.
R Abu Dawud).
Proses internalisasi pendidikan agama Islam menghendaki
menggunakan berbagai system atau metode, hal ini dimungkinkan
karena peserta didik bervareasi perkembangan kecerdasan. Selain
itu pula guru dalam proses internalisasi pendidikan agama Islam
menghindari peserta didik merasa tertekan, merasa takut, karena
itu guru pendidikan agama Islam tidak dibenarkan marah,
membentak peserta didik.
Proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam melalui
intrakurikuler adalah suatu proses yang berlangsung secara
formal di kelas, guru memberikan materi pembelajaran atau
pendidikan agama Islam kepada peserta didik dengan menempuh
beberapa sistem yang teradministrasi. Sistem yang teradministrasi
yang dimaksudkan adalah guru menyampaikan materi pendidikan
agama Islam dilengkapi dengan program yang sudah direncanakan
secara sistimatis. Melalui program secara tertulis tersebut guru
menetapkan langkah-langkah pembelajaran menggunakan berbagai cara atau metode untuk mencapai tujuan, dan bila gagal
akan dilakukan program tindak lanjut atau remedial.
Mutu dari hasil belajar peserta didik sangat ditentukan
oleh kualitas pengemasan materi pembelajaran dan metodologi
yang digunakan oleh pendidik (guru). Sebagai guru, dalam
berfungsinya sebagai komunikator-sumber dan penyediaan serta
penyampai informasi. Selain itu guru penyeleksi atau menyaring
informasi, mengevaluasi informasi yang tersedia dan mengolahnya
ke dalam suatu bentuk yang cocok bagi kelompok penerima
suatu informasi, sehingga kelompok penerima (peserta didik)
dapat memahami informasi itu adalah pengetahuan tertentu
yang ditransper kepada para peserta didik, sehingga membantu
membawa atau mengantarkan mereka baik secara individu
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maupun kelompok kepada tingkat perkembangan kepribadian
yang tinggi dari apa yang dimiliki sebelumnya.10
Guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan dan
menyajikan serta menginternalisasikan materi pembelajaran
didasarkan pada perencanaan yang matang (lesson plan) yang
meliputi:
1) Instruksional Objektiveis
2) Entering behavior
3) Instructional procedure
4) Performance assessment.11

Instructional objectiveis yang termasuk dalam lesson plan
ini adalah menetapkan kompetensi dasar, berupa rumusan tujuan
yang hendak dicapai setelah selesai melaksanakan kegiatan
pembelajaran. Sedangkan entering behavior guru harus terlebih
dahulu mengetahui tingkat perkembangan peserta didik, termasuk kesiapannya dalam menerima pembelajaran. Intructional
procedure yaitu guru menetukan langkah-angkah yang akan
digunakan, termasuk pendekatan dan metode yang akan digunakan. Terakhir adalah performace assessment, yaitu melakukan
evaluasi setelah selesai proses internalisasi pendidikan agama
Islam, dan melakukan tindak lanjut bila tidak mencapai hasil
maksimal.
Secara garis besar metode pembelajaran yang akan
digunakan guru dalam menginternalisasikan pendidikan agama
Islam dalam bentuk intrakurikuler ada dua yaitu; metode
pembelajaran secara konvensional dan metode pembelajaran
inkonvensional. Metode pmbelajaran konvensional adalah
metode pembelajaran yang sudah lazim digunakan oleh guru
dan termasuk metode yang tradisional, sedangkan metode

10
Lihat Departemen Agama RI. Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam,
Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembaaan Agama Islam, 2001, h.41.
11

Lihat Departemen Agama RI. Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam,
Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembaaan Agama Islam, 2001, h. 4-43.
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pembelajaran inkonvensional adalah metode pembelajaran yang
belum lazim digunakan oleh guru dan termasuk modern.12
Adapun metode yang termasuk dalam metode pembelajaran
konvensional, adalah.
1) Metode Ceramah
2) Metode Tanya jawab
3) Metode Diskusi
4) Metode Pemberian Tugas Belajar/Resitasi
5) Metode Demostrasi Eksperimen
6) Metode Kerja Kelompok
7) Metode Sosiodrama dan Bermain Peran
8) Metode Karya Wisata
9) Metode Drill
10) Metode Sistem Regu13
a. Metode Ceramah
Metode ceramah merupakan metode yang klasik, maksudnya sudah lama digunakan. Metode ini digunakan dalam setiap
penyajian informasi secara lisan, karenanya metode ceramah
adalah metode pembelajaran dalam bentuk penuturan bahan
pembelajaran secara lisan baik berlangsung singkat atau lama
(5-45 menit).14
b. Metode Tanya Jawab
Metode tanya jawab guru bertanya peserta didik menjawab,
peserta didik bertanya guru yang menjawab tentang materi
yang diperolehnya.15 Metode tanya jawab digunakan guru untuk
12

Lihat M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, cet.
I: Jakarta; Ciputat Press, 2002, h. 33
13
Lihat, Zuhaireni,dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama dilengkapi Sistem
Modul dan Permainan Simulasi, cet. VIII: Surabaya; Usaha Nasional, 1983, h.82.
14

Lihat, Husni Rahim, dkk. Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pembinaan
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 2001, h.104.
15
Lihat, Zuhairini, dkk. Metodik Khusus Pendidikan Agama Dilengkapi
dengan Modul Sistem Modul dan Permainan Simulasi , Surabaya: Usaha Nasional,

1977, h. 86.
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berkomunikasi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Dalam proses penggunaan sistem komunikasi yang dimaksud
adalah bentuk timbal balik antara guru dengan peserta didik,
bahkan juga terjadi komunikasi timbal balik antara peserta
didik dengan peserta didik yang lainnya.
c. Metode Diskusi
Metode diskusi dalam prosesnya peserta didik memperdebatkan masalah yang timbul dan saling adu argumentasi
secara rasional dan objektif, tujuannya adalah merangsang
kreativitas berpikir peserta didik.16 Metode ini mirip dengan
metode tanya jawab, hanya saja diskusi digunakan dalam bentuk
kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik saling
tukar menukar informasi, bertukar pikiran baik berupa pendapat
dalam rangka memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas
setelah melalui proses yang teliti.
d. Metode Demonstrasi dan Eksperimen
Metode domostrasi adalah memperlihatkan suatu proses
yang terjadi baik yang dilakukan guru maupun yang dilakukan
peserta didik. Sedangkan eksperimen proses pembelajaran
dengan melakukan uji coba atau mengerjakan sesuatu peserta
didik mengamati proses dan hasilnya.17 Metode demonstrasi
dan eksperimen, demonstrasi merupakan metode pembelajaran
memperlihatkan proses terjadinya sesuatu, sedangkan eksperimen
merupakan metode pembelajaran melalui uji coba atau percobaan.
Dalam situasi dan kondisi sekarang ini dipandang bahwa
metode demostrasi dan eksperimen sebagai metode yang sangat
efektif untuk digunakan guru dalam proses pembelajaran,
alasannya karena metode demosntrasi dan eksperimen ini
peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri
jawaban atas persoalan yang terdapat di dalam pembelajaran
16
Lihat, M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, cet.
I: Jakarta; Ciputat Press, 2002, h. 36.
17

Lihat, Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam, cet. 1: Surabaya; Al-Ikhlas,
1993, h. 277.
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melalui usaha yang benar. Metode ini digunakan agar peserta
didik dapat mengetahui proses kerja dan pembuatan, penggunaan,
mengetahui kebenaran yang paling baik.
e. Metode Resitasi
Metode resitasi suatu cara penyampaian suatu nilai tertentu
dari si pembawa pesan kepada si penerima pesan, si pembawa
pesan adalah guru dan si penerima pesan adalah peserta didik.18
Metode resitasi biasa juga disebut metode pemberian tugas,
metode ini digunakan untuk memberi tugas kepada peserta
didik untuk dikerjakan di luar kelas, misalnya dikerjakan di
rumah, di perpustakaan, di laboratorium dan sebagainya. Hasil
pekerjaan tersebut oleh peserta didik mempertangung jawabkan
dihadapan guru dan teman-temannya.
f. Metode Kerja kelompok
Metode kerja kelompok adalah kelompok kerja dari
kumpulan beberapa individu yang bersipat paedagogis yang di
dalamnya terdapat hubungan timbal balik (kerja sama) antara
individu serta saling percaya mempercayai.19 Metode kerja
kelompok, sebagaimana diketahui bahwa kelompok adalah
kumpulan individu, dimaksud kumpulan individu disini adalah
kumpulan peserta didik di sekolah. Maksudnya peserta didik
dibentuk dan dibagi kedalam kelompok individu yang di
dalamnya terjadi komunikasi dan interaksi edukatif secara timbal
balik, saling kerjasama antara individu maupun kelompok yang
berlandaskan saling percaya.
g. Metode Sosiodrama
Metode sosiodrama suatu bentuk metode pembelajaran
dengan menderamakan, memerankan cara tingkah laku dalam

18

Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam (Dilengkapi
Pembahasan Kurikulum 2013), Yogyakarta; Eja-Publesher, 2014, h. 115.
19
Lihat, Husni Rahim, dkk. Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pembinaan
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 2001, h.104.
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hubungan sosial.20 Metode sosiodrama, metode ini juga biasa
disebut bermain peran berinteraksi dan berkomunikasi sesuai
dengan peran yang diperankan, peran tersebut terlebih dahulu
diatur oleh guru bersama dengan peserta didik, sehingga dapat
Metode ini lebih menekankan aspek sosial(hubungan manusia
sesama manusia), dalam konsep pendidikan Islam disebut
akhlak mulia. Peran yang diperankan itu sesuai dengan
kenyataan yang terjadi dan dilihat kejadian atau peristiwa yang
dialami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran memainkan peranan seperti halnya dengan
kelompok yang melakukan pertunjukan sandiwara ataupun drama.
h. Metode Karyawisata
Metode karyawisata suatu cara dalam pembelajaran
dengan membawa peserta didik meninggalkan kelas, sekolah
menuju kepada suatu objek untuk mempelajari sesuatu yang
berhubungan materi pembelajaran.21 Metode karyawisata, metode
ini dalam penerapannya peserta didik diajak keluar dari kelas
dalam suatu objek untuk mengamati objek tersebut terhadap
peristiwa yang terjadi yang erat kaitannya dengan materi
pembelajaran yang dipelajari. Keluar dari kelas menuju kepada
objek yang telah ditentukan oleh guru terlebih dahulu melakukan
penjelasan singkat terhadap objek yang diamati.
i. Metode Latihan Siap
Metode latihan siap biasa juga disebut metode drill, suatu
metode dalam pembelajaran dengan melatih peserta didik terhadap bahan pembelajaran yang telah diberikan, terutama bahan
yang mengandung unsur motorik seperti bahasa, menulis.22
20
Lihat, Zuhairini, dkk. Metodik Khusus Pendidikan Agama Dilengkapi
dengan Modul Sistem Modul dan Permainan Simulasi , Surabaya: Usaha Nasional,

1977, h. 101.
21

Lihat, Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam, cet. 1: Surabaya; Al-Ikhlas,
1993, h. 285.
22
Lihat, Zuhairini, dkk. Metodik Khusus Pendidikan Agama Dilengkapi
dengan Modul Sistem Modul dan Permainan Simulasi , Surabaya: Usaha Nasional,

1977, h.106.
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Metode latihan yang siap atau metode drill, metode ini juga
disebut metode drill, suatu metode yang digunakan dalam proses
pembelajaran melatih peserta didik terhadap materi pembelajaran
yang sudah diberikan kepadanya. Metode ini menitik beratkan
pada materi pembelajaran yang mengandung keterampilan.
j. Metode Sistem Regu
Metode sistem regu juga biasa juga disebut metode sistem
team teaching ialah metode pembelajaran dimana dua orang
guru atau lebih kerjasama mengajar terhadap kelompok peserta
didik.23 Dalam satu kelas atau kelompok peserta didik dihadapi
dua atau tiga guru dalam proses pembelajaran, tetapi disesuaikan
keahlian masing-masing.
Metode inkonvensional adalah metode yang tidak lazim
digunakan dalam proses pembelajaran, metode ini tergolong baru
dan modern. Adapun jenis metode inkonvensional ini antara
lain:
1) Sistem Modul
2) Active Learning
3) Enquiry-dicovery learning
4) Expository Learning
5) Matery Learning
6) Quantum Learning.24
Anggapan dasar yang melatar-belakangi sistem modul ini
adalah bahwa belajar adalah suatu proses yang harus dilakukan
sendiri oleh peserta didik untuk menguasai suatu bahan atau
keterampilan. Peserta didik bukanlah makhluk penerima yang
pasif, melainkan menerima memperoleh suguhan dari guru yang
berupa pengetahuan dan keterampilan. Sistem modul menitikberatkan aktifitas peserta didik dalam proses pembelajaran,
modul bukanlah menggantikan peranan dan fungsi guru, tetapi
23

Lihat, Husni Rahim, dkk. Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pembinaan
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 2001, h.120.
24

Tabrani A. Rusyan, dkk. Pendekatan Dalam Proses Pembelajaran, cet. II:
Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1992 , h.117.
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guru sebagai perorganisasian kegiatan pembelajaran.25 Pada
dasarnya metode ini peserta didik diberi kesempatan untuk
berusaha mengembangkan potensi dirinya dengan cara memberikan modul atau bahan untuk dipelajari sendiri.
Actif learning adalah suatu metode guruan yang menitik
beratkan aktifitas peserta didik. Active learning sejalan dengan
sistem pembelajaran Cara Belajar Sama-Sama Aktif (CBSA)
.metode yang tegabung dalam sistem atau metode aktif learning
adalah; dengar–lihat–kerjakan (delikan), dan mengajar pemecahan
masalah (pamas), mengajar induktif serta mengerjakan deduktif.26
Perinsip pembelajaran ini adalah unsure utama pembelajaran
yaitu guru dan peserta didik harus sama-sama aktif dalam peruses
pembelajaran.
Proses pembelajaran Enquiry-discovery learning pada intinya adalah peserta didik dalam belajar mencari dan menemukan
sendiri. Jadi guru dalam pembelajaran bukan hal yang fainal,
tetapi peserta didik diberi kesempatan untuk mencari dan
menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pemecahan
masalah. Misalnya guru melakukan simulasi atau guru bertanya
kepada peserta didik dan peserta didik mencari jawaban, problem
statemen; peserta didik diberi kesempatan meng-identifikasi
masalah, dipilih yang paling menarik, data collection; menjawab
pertanyaan dan membuktiannya, data processing ; semua
informasi berupa hasil wawancara diolah diacak, diklarifikasi
dan ditabulasi, verification, pertanyaan atau masalah ditfsirkan
dan pertanyaan hipotesisnya terlebih dahulu kemudian dicek,
apakah terjawab atau terbukti, generalisasi atau kesimpulan
umum.27 Pada dasarnya sistem pembelajaran ini bukan teacher
center, tetapi sistem pembelajaran adalah student center, yaitu
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
25

Lihat Nana Sudjana, dkk. Model-Model Mengajar CBSA, cet. I: Bandung;
Sinar Baru, 1991, h.58-82.
26

Lihat Nana Sudjana, dkk. Model-Model Mengajar CBSA, cet. I: Bandung;
Sinar Baru, 1991, h. 83.
27
Lihat Tabrani A. Rusyan, dkk., Pendekatan Dalam Proses Pembelajaran,
cet. II: Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1992, h. 117.
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Expasitory Learning, guru dalam pembelajaran menyajikan
bahan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi,
sistematik, dan lengkap, sehingga peserta didik tinggal membaca,
menyimak dan mencernanya secara baik. Kegiatan-kegiatan
guru antara lain preparasi, menyiapkan bahan, appersepsi, guru
memberikan uraian singkat, presentasi menyajian bahan dengan
cara berceramah dan menugaskan peserta didik membaca bahan
yang telah dipersiapkan, resitsi; guru bertanya dan peserta didik
menjawab sesuai bahan yang dipelajari. 28 Pada dasarnya
pembelajaran ini guru mempersiapkan bahan pembelajaran
sebelum melakukan proses pembelajaran secara rapi, sistimatis,
guru hanya memberikan uraian singkan selanjutnya peserta
didik diberikan tugas sesuai bahan yang dipelajari.
Masteri learning, metode pembelajaran ini suatu metode
yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dalam
satu priode tertentu dengan terlebih dahulu menyiapkan materi
yang selengkap-lengkapnya, selanjutnya dipelajari oleh peserta
didik.29 Jadi peserta didik diberi waktu yang sesuai dengan
diperlukan hingga dapat diperkirakan mencapai taraf penguasaan
yang maksimal.
Metode Quantum Learning, pada intinya metode ini
digunakan oleh guru dalam pembelajaran dengan mengupayakan peserta didik belajar nyaman dan menyenangkan. Penemu
metode ini dengan menyebutnya dalam pembelajaran harus
mempunyai sugesti yang disebutnya sugestiologi pedia. Pada
intinya dalah melakukan percepatan belajar dengan melakukan
beberapa upaya yang normal dan dibarengi kegembiraan,
metode ini menyatukan unsur-unsur sekilas yang tampak tidak
mempunyai persamaan-persamaan; hiburan, permainan, warna,
cara berfikir positif, kebugaran fisik dan kesehatan emosional.

28
Lihat Tabrani A. Rusyan, Pendekatan Dalam Proses Pembelajaran, cet. II:
Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1992, h.178.
29

Lihat Tabrani A. Rusyan, Pendekatan Dalam Proses Pembelajaran, cet. II:
Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1992, h.179.
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Metode ini sangat efektif untuk semua umur karena mempertimbangkan aspek lingkungan, fisik dan suasana.30
Pada dasarnya metode pembelajaran inkonvensional
adalah suatu metode yang baru dikembangkan yang senantiasa
membutuhkan keaktipan peserta didik. Berbeda dengan metode
konvensional kemungkinannya hanya guru yang lebih aktif
sementara peserta didik pasif. Metode inkonvensional ini suatu
model atau metode yang menginginkan antara guru dan peserta
didik sama-sama aktif.
2. Proses internalisasi melalui ekstrakurikuler
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan dalam lingkup
pendidikan formal sebagaimana disebutkan tadi, maka pembinaan
dan pengelolaan ekstrakurikuler merupakan kegaiatan ekstra
artinya di luar. Di luar yang dimaksudkan tidak termasuk secara
formal dalam kurikulum, ekstra dapat dipahami sebagai pembinaan
dan pengelolaan yang bersifat tambahan. Hal ini sejalan dengan
pengertian yang mengatakan: ‚kegiatan ekstrakurikuler adalah
kegiatan tambahan, di luar struktur program yang pada umumnya
merupakan kegiatan pilihan.‛31
Jadi ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang bersifat
mendidik dan membelajarkan peserta didik, tetapi hanya bersifat
tambahan. Dimaksudkan tambahan disini adalah tidak ada
strukturnya termuat dalam program atau kurikulum sekolah.
Biasa kegiatan ini bersifat pembinaan dan berlangsung diluar
jam pembelajaran yang telah disusun di sekolah. ‚Kegiatan yang
dilakukan di luar jam pembelajaran tatap muka, dan dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan
memperluas wawasan dan pengetahuan serta kemampuan yang

30

Lihat, Bobbi DePorter, dkk. Quantum Learning,Unleashing tehe genius in
you, Terjemahan; Alwiyah Abdurrahman, dengan judul: Quantum Learning;
Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, ed.I: cet. XIV; Bandung; Kaifa,
2002, h.14-15.
31

Lihat B. Suryosubroto, Proses Pembelajaran di Sekolah, cet. I: Jakarta;
Renika Cipta, 2002 , h. 271.
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telah dipelajari dari berbagai mata pembelajaran yang tercantum
dalam kurikulum.32
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang
diinternalisasikan kepada peserta didik. Pemberian ekstrakurikuler
tersebut adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan diluar
jam tatap muka, tujuan pemberian ekstra-kurikuler adalah
memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan, kemampuan
dan keterampilan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler
yang tercantum dalam kurikulum.
a. Landasan dasar pembinaan ekstra-kurikuler
Pembinaan ekstrakurikuler bagi peserta didik di sekolah
dipandang sangat penting, sebab melalui pembinaan ekstrakurikuler
ini peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan ketempilan
serta memperluas wawasan melalui materi yang telah dipelajari.
Pembinaan pendidikan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah di
seluruh Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, sehingga
kegiatan pendidikan ekstrakurikuler tersebut walau tidak
sepenting dengan intrakurikuler tetapi mesti dilakukan dan
dilaksanakan di setiap sekolah. Adapun landasan dasar pelaksanaan
kegiatan esktrakurikuler di sekolah-sekolah adalah.
1) Undang-Undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, dan juga
berlaku pada khususnya pembinaan dan pendidikan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Pembinaan pendidikan ekstrakurikuler
di sekolah adalah bagian dalam meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan anak-anak bangsa, khususnya yang mengenyang
pendidikan di sekolah-sekolah.
Pembinaan dan pendidikan ekstrakurikuler sebagai bagian
kegiatan pembinaan dan pendidikan di sekolah-sekolah untuk
meningkatkan kecerdasan peserta didik. Hal ini sejalan dengan
yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dalam alinea ke empat. ‛Negara Indonesia yang melindungi
32

Lihat B. Suryosubroto, Proses Pembelajaran di Sekolah, cet. I: Jakarta;
Renika Cipta, 2002 , h. 271.
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segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa‛.33
Bahkan dalam Bab XIII pasal 31 ayat 3 ditegaskan bahwa
‚pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan undang-undang.‛34
Negara yang dijalankan oleh pemerintah berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan, mendidik dan meningkatkan
keimanan, memperbaiki akhlak mulia dan mencerdaskan anakanak bangsa.
2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional
merupakan undang-undang mengatur tentang penyelenggaraan
pendidikan di Negara Republik Indonesia. Dalam undangundang ini disebutkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan
pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan minat dan
bakat peserta didik. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V pasal 12
poin 1.b. menyatakan: ‛Peserta didik dalam setiap satuan
pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya.‛35
3) Peraturan pemerintah nomor 14
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang mengatur
secara teknis pelaksanaan dan penyelenggaran proses pendidikan
di Indonesia. Dalam peraturan pemerintah nomor 14 ini
ditetapkan standar proses pembelajaran di sekolah, hal ini dapat
dilihat dalam Bab IV pasal 19 yang menyatakan:

33
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya
Amandamen I, II, III, IV T.tb. Penabur Ilmu, T.tb, T.th., h. 6.
34

Ibid, h.28.

35

Departemen Agama RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007, h. 7.
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Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara intraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.36
Jadi disetiap jenjang pendidikan, proses pendidikan dan
keguruan harus bersifat inspiratif, menyenangkan dan bahkan
menantang, menyelenggarakan proses yang bersifat kreatif,
mengarahkan peserta didik dalam kemandirian sesuai bakat dan
minat serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik,
agar kelak setelah diproses melalui pendidikan dapat mandiri.
4) Tujuan pembinaan ekstrakurikuler
Pembinaan intrakurikuler adalah proses pembinaan yang
berlangsung di kelas, sedangkan pembinaan ekstra-kurikuler
yang berlangsung di luar kelas. Kegiatan pembinaan kegiatan
ekstra-kurikuler memiliki tujuan yang sangat baik, Adapun
tujuan pembinaan ektrakurikuler di sekolah sebagai berikut.
a) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan
siswa beraspek konitif, afektif, dan psikomotor.
b) Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya
pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya
yang positif.
c) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara
hubungan satu pembelajaran dengan mata pembelajaran
lainnya.37
Jika tujuan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
hanya tiga, namun jika ditelaah secara mendalam amat luas dan
dalam. Dikatakan demikian oleh karena tujuan yang diharapkan
menyentuh seluruh aspek peserta didik, misalnya tujuan bersifat
36
Departemen Agama RI. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI
Tentang Pendidikan, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2006, h.164.
37
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individu, atau tujuan yang bersifat khusus yang ditujukan
kepada aspek kognetif, afektif, dan psikomotor, hal ini pula yang
menjadi rana atau sasaran pendidikan dan pembelajaran yang
berlangsung di kelas. Tujuan pertama di atas terkait dengan tujuan
ke dua tidak hanya memiliki jangkauan yang dekat khusus kepada
pribadi peserta didik, melainkan seluruh aspek pribadi maupun
aspek sosial peserta didik. Terkait dengan tujuan pembelajaran
diharapkan peserta didik dapat mengetahui dan membedakan
antara hubungan pembelajaran dengan mata pembelajaran lainnya.
5) Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler
Kegiatan pembinaan ekstrakurikuler di setiap lembaga
pendidikan bermunculan, dan hal ini sangat disenangi oleh guru
maupun peserta didik itu sendiri. Adanya animo guru maupun
peserta didik melakukan kegiatan ekstrakurikuler walaupun
dilaksanakan di luar jam pembelajaran karena memang pada
hakikatnya dapat memberikan nilai tersendiri, diantaranya dapat
menghilangkan kebosanan dalam melaksanakan kegiatan di dalam
kelas. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler
ini sebagai kegiatan rekreatif yang bersifat edukatif.
Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai kegiatan tambahan dan
dilaksanakan di luar kelas, diluar jam pembelajaran wajib, dipilih
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didik. Adapun
jenis-jenis eskul yang ada disekolah pada biasanya; Pramuka,
Palang Merah, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Rohis, Kelompok
Pecinta Alam, Sport Club, Seni dan teater, Komputer, Paskibraka,
dan lain-lain.38
Kegiatan pembinaan yang termasuk dalam lingkup
kegiatan ekstrakurikuler sangat banyak, dan hal ini dipilih oleh
pihak sekolah atau guru jenis kegiatan yang dibutuhkan, adanya
penetapan dari guru untuk dijadikan sebagai suatu kegiatan
yang bersifat anjuran.

38
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Kegiatan pendidikan dan pembinaan ekstrakurikuler yang
erat kaitannya dengan menginternalisasikan pendidikan agama
Islam kepada peserta didik di sekolah adalah.
(1) Pembiasaan
(2) Pentas PAI/Loketa
(3) Pesantren Kilat (SANLAT)
(4) Ibadah Ramadhan (IRAMA)
(5) Rohani Islam (ROHIS)
(6) Wajib Belajar Membaca Menulis al-Quran (WAJAR
MMQ)
(7) Wisata Rohani (WISROH)
(8) Peringatan Hari-Hari Besar Islam.39
Kegaiatan pembiasaan termasuk pengembangan karakter
(character building). Kegiatan ini menginternalisasikan nilainilai kagamaan dalam kehidupan keseharian peserta didik baik
yang berlangsung di lingkungan sekolah, dan yang berlangsung
di lingkungan masyarakat, maupun yang berlangsung di
lingkungan rumah tangga dengan merefelksikan nilai-nilai akhlak
yang mulia.
Pembiasaan akhlak yang mulia sebagai pembiasaan yang
terpuji yang dilakukan di sekolah akan membawa peserta didik
berperilaku sopan, santun, serta ramah terhadap orang lain
terutama kepada guru dan teman-teman di sekolahnya. Pembiasaan
yang patut dibiasakan seperti mengucapkan salam ketika berjumpa,
membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar, berlaku jujur
dan adil dalam hal bertindak, menjaga kebersihan lingkungan
sekolah, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya (disiplin)
tolong menolong antar sesama peserta didik se kelasnya maupun
peserta didik di luar kelasnya.
Kegiatan ekstrakurikuler pentas PAI yang dilaksanakan
oleh pihak sekolah dalam satu pekan, dalam istilah biasa
39

Lihat Departemen Agama RI. Panduan Umum Penyelenggaraan Kegaiatan
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disebut pekan keterampilan dan seni pendidikan agama Islam
(Pentas PAI). Sedangkan istilah loketa adalah singkatan lomba
keterampilan agama. Bahkan kegiatan ini dilombaga tingkat
satuan pendidikan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan
bahkan di tingkat nasional nasional, bidang lomba antara lain
Musbaqah tilawatil qur’an, kaligrafi, hafalan surat pendek, pidato,
cerdas cermat, hafalan do’a, menjadi imam, adzan, baca sajak,
puisi, lomba mengarang, kesenian Islam dan sebagainya.40
Apabila dianalisa kegiatan dalam pentas PAI dan Loketa
ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk melakukan
kompetisi dalam membina prestasi dalam bidang keagamaan,
bahkan dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam
memanfaatkan dan mengembangkan syiar Islam.
Pesantren Kilat, adalah model internalisasi pendidikan
agama Islam yang dilaksanakan secara singkat. Model pendidikan
agama Islam ini memiliki tujuan bersifat umum adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik
tentang ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., serta berakhlak
mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Tujuan khusus adalah memperdalam dan memantapkan
dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama
Islam khususnya tentang tauhid, ibadah, tarikh, akhlak dan alQur’an al-hadis. Memantapkan dan mengamalkan ajaran agama
Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka membentuk
mental spritual yang tangguh, memiliki kepribadian yang kokoh
dan mampu menghadapi berbagai tantangan negatif baik yang
datang dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.41
40
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Pesantren Kilat yang dilakukan oleh banyak sekolah
biasanya dilaksanakan untuk mengisi hari-hari libur.
Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah umum yakni ibadah
ramadan, suatu cara yang dilakukan untuk mengisi bulan suci
ramadan sebagai bulan ibadah, bulan tarbiyah. Peserta didik
dilatih beribadah seperti salat wajib, salat tarawih, dan salat
sunnat lainnya. Selain itu dilatih membaca al-Qur’an seperti
tadarrus, buka puasa bersama, sanlat, zakat fitrah, santunan anak
yatim, mendengarkan ceramah di masjid, mushallah, ditelevisi,
bahkan sampai kepada kegiatan halal-bihalal. Tujuan utamanya
adalah agar supaya peserta didik memahami, menghayati dan
makin banyak mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam.42
Rohani Islam (Rohis) juga sebagai salah satu kegiatan
ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Rohani Islam
(Rohis) sebagai media atau sarana untuk kegiatan keagamaan
yang diperuntukkan untuk peserta didik yang beragama Islam.
Di sekolah terutama jenjang SMA dan SMK baik yang
berstatus negeri maupun swasta yang memiliki peserta didik
beragama Islam lebih dari 10 orang diharapkan memiliki
kepengurusan sub seksi rohis. Adapun tugasnya adalah
merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan dan
melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolahnya dibawa
bimbingan guru pendidikan agama Islam (PAI) dan bertanggung
jawab kepada kepala sekolah.43
Rohani Islam(Rohis) sebagai salah satu wadah untuk
membimbing rohani peserta didik, khususnya bagi yang beragama
Islam. Hal ini dapat mengembangkan bakat, minat dan potensi
kegamaan peserta didik sehingga dapat mencintai agamanya
sekaligus mengamalkan ajaran agama Islam.
Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam sekaligus sebagai
pedoman dalam hidup dan kehidupan, al-Qur’an bertuliskan
42
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bahasa asing (arab) yang oleh anak-anak Indonesia menjadi asing
baginnya menulis dan membacanya, karena itu diperlukan waktu
khusus untuk menginternalisasikan menulis dan membacanya.
Di Indonesia peserta didik yang beragama Islam dikemas
suatu sistem untuk menginternalisasikan menulis dan membaca
huruf al-Qur’an (arab) yang bisa dikenal ‛wajib belajar membaca
menulis al-Qur’an (WAJAR MMQ). Pada jenjang sekolah
menengah atas (SMA) merupakan kegiatan ekstrakurikuler,
pendidikan agama Islam (PAI) diselenggarakan untuk memberikan
kemampuan dasar membaca dan menulis al-Qur’an yang baik
dan benar. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui dan
memahami dan menghafal serta mempelajari agama Islam dengan
baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun al-hadis.44
Membahas tentang wisata pasti diartikan sebagai hiburan
yang biasa dilakukan oleh banyak orang setelah lelah melakukan
aktivitas keseharian. Dalam konsep pembelajaran konvensional
sudah dikenal dengan istilah metode karya wisata.
Wisata rohani (WISRO) dalam kegiatan ekstrakurikuler,
pendidikan Agama Islam (PAI) termasuk konsep pembelajaran
inkonvensional dalam bentuk out bound yang dijadikan sebagai
wahana hiburan yang menyenangkan sekaligus memperoleh
pengetahuan dan pengalaman religius yang bermanfaat. Model
pendekatan pembelajaran dikemas dalam prinsip belajar aktif
dan menyenangkan. Manfaat yang diharapkan menambah
wawasan, pengetahuan, pengamalan, dan pengalaman keagamaan,
dan yang lebih penting adalah menambah keimanan dan
ketakwaan kepada Allah Swt.45
Peringatan Hari-Hari Besar Islam banyak yang melaksanakan di Indonesia, bahkan sudah menjadi tradisi bagi sebagian
masyarakat, sehingga setiap tanggal yang termasuk hari raya
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Islam dinyatakan sebagai hari libur, dan sekaligus diperingati.
Peringatan Hari-Hari Besar Islam mengenang sejarah masa
lampau, sejarah yang pernah terjadi di masa lampau terutama
yang dialami oleh Nabi Muhammad saw. ketika melakukan
dakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam baik yang berlangsung di Makkah maupun di Madinah.
Kegiatan peringatan hari-hari besar Islam dimaksudkan
memasyarakatkan syiar Islam, sekaligus menggali arti dan makna
dari suatu hari besar Islam, diantaranya; bulan maulid, isra’ dan
mi’raj, nuzul al-Qur’an, dan tahun baru Islam. Kegiatan memperingati hari-hari besar dalam Islam dapat pula digabungkan
dengan kegiatan rohani Islam (ROHIS) pembimbing utamanya
guru pendidikan agama Islam, dan penanggung jawabnya kepala
sekolah. Peserta didik dilibatkan dalam acara tersebut, berbagai
keterampilan keagamaan yang dimiliki ditampilkan sehingga
peserta didik termotivasi. Kegiatan yang melibatkan peserta
didik seperti MC, pidato, tilawah/sari tilawah (baca qur’an dan
terjemahnya), membaca do’a, serta menampilkan kegiatan seni
Islam.46
Peringatan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan itu
sebagai sarana dan wahana dalam membangun motivasi keagamaan
peserta didik dengan menampilkan berbagai kegiatan dan
keterampilan yang dimilikinya, selain itu memberikan pengetahuan
yang terkait kejadian atau sejarah yang pernah terjadi dimasa
lampau diuraikan oleh seseorang yang berkompeten dalam
bidangnya seperti ustas, cendekiah, ulama dan sejenisnya.
Kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam yang
dijelaskan di atas menggunakan pendekatan dan metode yang
hampir sama dengan meningternalisasikan pendidikan agama
Islam dalam kegiatan intrakurikuler.
Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam
menginternalisasikan pendidikan agama Islam dalam kegiatan
ekstrakurikuler.
(1) Pendekatan among
46
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pendekatan kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan
Pendekatan keterampilan proses
Pendekatan pengalaman
Pendekatan pembiasaan
Pendekatan emosional
Pendekatan rasional
Pendekatan fungsional47

Metode yang digunakan dalam menginternalisasikan
pendidikan agama Islam dalam kegaiatan ekstrakurikuler.
(1) Metode ceramah
(2) Metode tanya jawab
(3) Metode diskusi
(4) Metode ceritera
(5) Metode sisodrama
(6) Metode demonstrasi
(7) Metode latihan
(8) Metode kunjungan lapangan/karya wisata
(9) Metode pemberian tugas.48
Berdasarkan uraian di atas, maka dipahami bahwa jenisjenis kegiatan ekstrakurikuler peserta didik di sekolah pada
dasarnya ada yang bersifat kelanjutan dan ada pula yang bersifat
priodik. Bersifat kelanjutan dimaksudkan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus dalam satu
priode tertentu. Dalam menyelesaikan satu program ekstrakurikuler
dibutuhkan waktu yang panjang atau lama. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat priodik atau sesaat adalah suatu kegiatan
ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja
atau tidak secara berkesinambungan.
Konsep pendidikan keagamaan dalam kaitannya dengan
ekstrakurikuler keagamaan, perlu dibentuk laboratorium
keagamaan. Laboratorium sebagaimana dalam fungsinya sebagai
tempat yang ditempati peserta didik belajar di luar kelas, dan
47
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hal ini sangat menunjang proses internalisasi dan peningkatan
mutu pendidikan keagamaan.
Laboratorium keagamaan yang dimaksud adalah tempat
yang layak sebagai sentral kegiatan pembinaan keagamaan,
seperti Masjid (sebagai laboratorium pembinaan shalat berjamaah,
dan latihan menjadi khatib), lapangan yang dilengkapi dengan
ka’bah tiruan (sebagai laboratorium pembinaan manasik haji),
serta sarana dan prasarana lainnya yang bisa dipakai untuk
kegiatan ritual keagamaan lainnya, seperti praktik penyembelihan
hewan kurban, upacara pernikahan, mengurusi mayat dan
sebagainya.49
Adanya laboratorium keagamaan di sekolah-sekolah,
khususnya di jenjang pendidikan SMA secara pasti dapat
menunjang peningkatan proses internalisasi dan mutu pendidikan
agama Islam di SMA. Hal ini sangat dimungkinkan karena
pendidikan agama Islam selain kandungan materi yang bersifat
keilmuan juga membutuhkan praktik dan latihan. Perpaduan
antara teori atau materi dengan praktik akan lebih sempurna
pendidikan keagamaan peserta didik.
B. Faktor Pendukung Internalisasi Nilai Pendidikan Agama

Islam
Faktor pendukung internalisasi pendidikan agama Islam
di sekolah sangat banyak, dan bila dikelompokkan terdiri dari
dua kelompok utama yaitu fator sumber daya manusia, dan
faktor non sumber daya manusia.
1. Faktor sumber daya manusia
Faktor sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah
kemampuan-kemampuan personil yang terlibat mengelola
lembaga pendidikan atau sekolah. Faktor ini merupakan faktor
49
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penentu peningkatan kualitas internalisasi materi pendidikan
agama Islam kepada peserta didik. Faktor sumber daya manusia
yang dimaksud adalah.
1) Kepala sekolah
Suatu lembaga atau institusi pada dasarnya harus memiliki
pemimpin, tidak terkecuali lembaga atau institusi pendidikan.
Pemimpin ini diserahi tugas dan tanggung jawab dalam
menjalankan roda suatu lembaga atau institusi. Kebutuhan akan
pemimpin disuatu lembaga mutlak adanya, karena dalam
lembaga tersebut melibatkan banyak orang yang merupakan
pekerja, namun banyak orang yang bekerja dalam lembaga
tersebut tetapi mereka bekerja bersama-sama dalam mencapai
suatu tujuan yaitu tujuan yang dirumuskan oleh lembaga itu.
Dalam mengelola orang yang bekerja dalam lembaga tersebut
dibutuhkan suatu penentu kebijakan, dan itulah yang disebut
pemimpin, dan dalam mengelola dan mengendalikan orang
banyak tersebut itulah yang disebut kepemimpinan.
… kepemimpinan berasal dari kata benda dalam bahasa
Yunani, agogos. Kata ini diturunkan dari kata kerja agein,
yang mana para penerjemah telah memilih untuk menerjemahkannya menjadi to lead (memimpin) atau to drive
(mengemudikan). Oleh karena itu, agogos diterjemahkan
sebagai leader (pemimpin). Kata kerja dalam bahasa Latin
yang berkaitan dengan itu, yaitu ago dan agree, diterjemahkan menjadi mendorong, memimpin, menggerakkan,
melakukan, bertindak, mengerjakan, mengelola. . . .50
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami
bahwa ada beberapa istilah yang berkenan dengan pemimpin
atau kepeminpinan, seperti agogos (Yunani), to lead atau to
drive (Inggeris). Dari pengertian kata tersebut dipahami juga
bahwa pimpinan atau pemimpin beruhasa untuk mendorong dan
menggerakkan tindakan yang dilakukan dalam mengelola suatu
lembaga atau institusi.
50
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Pemimpin pada umumnya oleh kalangan ahli dapat
mengelompokkan dalam dua bagian, yaitu pemimpin formal
dan pemimpin informal. Pemimpin formal ialah orang yang oleh
organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu
jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban
yang berkaitan dengannya, untuk mencapi sasaran organisasi.51
Jadi pada dasarnya pemimpin formal adalah suatu pemimpin
resmi, maksudnya pemimpin yang ditunjuk atau dipilih secara
resmi untuk memangku jabatan dalam jangka waktu tertentu
atau priode tertentu dalam suatu organisasi atau lembaga.
Pengangkatan pemimpin jenis ini disahkan secara formal atau
resmi yang dilandasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk
mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Pemimpin formal
memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
a) Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan
tertentu, atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak
yang berwewenang( ada legitimasi).
b) Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa
persyaratan formal terlebih dahulu.
c) Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan
tugas dan kewajibannya. Karena itu dia selalui memiliki
atasan/superiors.
d) Dia mendapatkan balas jasa materil tertentu, serta emolument
(keuntungan ekstra, penghasilan sampingan) lainnya.
e) Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal,
dan dapat dimutasikan.
f) Apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenakan
sanksi dan hukuman.
g) Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan
wewenang, antara lain untuk: untuk menentukan polcy ,
memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan
pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan
51
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penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan
supervisi dan control, menetapkan sasaran organisasi, dan
mengambil keputusan-keputusan penting lainnya.52
Jadi pemimpin formal memiliki batas kerja atau masa
jabatan, dan masa jabatan tersebut mendapatkan legalitas secara
formal dari pejabat yang berwewenang. Dalam memangku
jabatan tersebut harus memenuhi beberapa sayarat yang telah
ditentukan (dibakukan), dan juga mendapatkan imbalan atau
pendapatan dari jabatannya itu. Jika pemimpin formal ini berhasil dapat dilakukan promosi jabatan atau kenaikan pangkat
dalam jabatan lainnya, serta selama memangku jabatan tersebut
telah diberi kekuasaan untuk mengatur, dan mengevaluasi
kinerja bawahannya.
Pemimpin informal ialah, orang yang tidak mendapatkan
pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia
memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan
sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan
prilaku suatu kelompok atau masayarakat.53
Pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya
diharapkan membawa perubahan-perubahan dalam suatu
lembaga atau institusi yang dipimpinnya, perubahan dari yang
kurang baik menjadi baik. Jika dikembangkan lebih luas
peranan dan tugas pemimpin informal dapat dikelompokkan
menjadi empat yaitu:
- peranan pembuat keputusan;
- peranan tugas seperti yang disebutkan di atas;
- peranan sosial;
- peranan karismatik.54
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Kepala sekolah sebagai pemimpin pada intinya adalah
motor penggerak segala aktivitas yang berlangsung di lingkungan
sekolah. Jika demikian Kepala sekolah merupakan penentu
kebijakan tertinggi dalam menggerakkan berbagai kegiatan di
sekolah, karena itu kepala sekolah amat luas tugasnya. Adapun
tugas-tugas kepala sekolah sebagai berikut.
a) Mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang gerak
kegiatan keagamaan secara lebih luas.
b) Menjadi pioner dalam menegakkan prilaku dan sikap yang
dilandasi oleh nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia.
c) Menyediakan berbagai fasilitas yang berupa sarana dan
prasarana demi kemudahan kegiatan keagamaan.
d) Melakukan monitoring baik langsung atau tidak langsung
terhadap berbagai bentuk kegiatan keagamaan.
e) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan
kegiatan keagamaan, yang selanjutnya menjadi bahan laporan
kepada instansi di atasnya.55
Kepala sekolah sebagai pimpinan bertanggung jawab atas
kelangsungan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang
dipimpinnya. Kepala sekolah perlu merumuskan kebijakan yang
memberikan ruang gerak terhadap kegiatan keagamaan. Bahkan
kepala sekolah harus menjadi pioner atau dalam menegakkan
akhlak mulia yang islami, sekaligus dapat menyediakan berbagai
fasilitas yang dibutuhkan. Kepala sekolah juga mendapat
tugas untuk melakukan pemeriksaan atau monitoring terhadap
program yang dibuatnya dan dijalankan kepada bawahan. Dari
berbagai tugas tersebut kesemuanya harus dipertanggungjawabkan
kepada instansi atasannya.
Dalam pandangan yang lain ada yang merumuskan bahwa
fungsi kepala sekolah ada tiga, yaitu.
a) Perumus tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan(policy)
sekolah.
b) Pengatur tata kerja (mengorganisasi) sekolah, yang mencakup:
55
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(1) Mengatur pembagian tugas dan wewenang
(2) Mengatur petugas pelaksana.
(3) Menyelenggarakan kegiatan (mengkoordinasi).
c) Pensupervisi kegiatan sekolah, meliputi:
(1) Mengawasi kelancaran kegiatan
(2) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan
(3) Mengevaluasi(menilai) pelaksanaan kegiatan.
(4) Membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana
dan sebagainya.56
Tugas pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah
selaku pimpinan adalah menentukan arah dan kebijakan yang
diambil sebagai penentu kebijakan. Penentuan kebijakan ini
tidak lain adalah harus merumuskan tujuan dan target yang
ingin dicapai kedepan. Dalam hal ini kepala sekolah harus
memiliki visi dan misi yang akan diemban dalam menjalankan
roda kepemimpinan di sekolah.
Menjadi tugas selanjutnya kepala sekolah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan visi
dan misi yang diemban, tugas ini erat kaitannya kepala sekolah
sebagai supervisior. Kepala sekolah dalam menjalankan tugas
ini tidak terbatas pada evaluasi kerja sebagai kepala sekolah,
tetapi juga terhadap elemen-elemen yang terlibat dalam kegiatan
proses pembelajaran, seperti tatausaha, guru-guru dan sebagainya.
Kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas dalam
mencapai visi dan misi yang ditumuskan tidak mesti berjalan
secara bersamaan, namun membutuhkan waktu secara berproses,
dan proses itu berjalan melalui tahapan-tahapan. Untuk itu kepala
sekolah sebagai pemimpin menjalankan tugas tersebut setidaknya
ada lima tahapan yang harus dilalui, yaitu.
a) Perencanaan (palanning).
b) Pengorganisasian (organizing).
c) Pengarahan (directing).
d) Pengkoordinasian (coordinating).
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e) Pengawasan (controlling).57
Penyusunan rencana atau perencanaan kepala sekolah
berlandaskan atas masalah-masalah yang ditemui atau yang
dialami oleh segenap komponen yang terdapat dalam lingkup
sekolah. Kepala sekolah mengidentifikasi masalah dan mencari
jawaban atas masalah tersebut. Dari jawaban yang dirumuskan
itu akan lahir suatu program yang akan dikerjakan, baik dalam
bentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Kepala sekolah dalam menjalankan tugas yang telah
diprogramkan dengan harapan program tersebut berjalan dengan
lancar. Karena itu kepala sekolah tidak bekerja tanpa strategi
untuk mencapai tujuan, strategi yang dimaksud adalah melakukan
pengorgansiasian dalam bentuk pembagian kerja.
Mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh kepala
sekolah juga dapat bertindak sebagai pengarah, maksudnya
memberikan komando atau perintah, memberikan petunjuk,
memberikan dorongan atau semangat kerja, dan menegakkan
disiplin agar elemen-elemen sekolah yang dipimpin itu dapat
bergerak, bekerja secara optimal, berjalan sesuai dengan
petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Kepala sekolah juga bertindak sebagai pengkoordinasian,
yakni melaksanakan tugas dengan jalan menjalin kesatuan dan
keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap
serta tercegah timbulnya konplik atau pertentangan, dan kekacauan.
Kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan
perlu selalu melakukan kontrol atau mengawasi jalannya tindakan
sesuai dengan rencana kerja, atau dengan kata lain senantiasa
mengawasi kegiatan elemen-elemen organisasi agar kegiatan
tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
oleh pihak sekolah dan penentu kebijakan pendidikan lainnya.
2) Guru pendidikan agama Islam
Guru adalah orang yang ditugaskan menginternalisasikan
materi pendidikan agama Islam kepada peserta didik. Guru
57

Lihat H. M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, cet. IV: Jakarta; Renika
Cipta, 2006, h. 82.

62 _ Pembinaan Akhlak Mulia

sebagai faktor terpenting dalam proses pembelajaran di sekolah.
Guru sebagai orang terpenting dalam proses pembelajaran karena
guru memiliki posisi yang sangat utama dalam memindahkan
nilai kepada peserta didik.
Pendidik atau guru pendidikan agama Islam sebagai orang
terpenting di suatu sekolah, karena guru memiliki tugas-tugas
sebagai berikut.
a) Perantara aktif dalam memberikan dan menginternalisasikan
ilmu pengetahuan pada peserta didik dan sebagai pembantu
bagi mereka untuk mengembangkan atau meningkatkan
potensi kecerdasan bagi peserta didik.
b) Seorang pendidik sebagai anggota dalam lingkup pembelajaran
di sekolahnya dengan memberi kontribusi dan tanggungjawab
akademisi.
c) Seorang pendidik sebagai anggota dalam dalam masyarakat
dimana dia berada memiliki berbagai tanggung jawab.58
Tugas pendidik atau guru di atas dipahami amat luas,
dikatakan demikian karena tugasnya tidak sebatas pada sekolah
tempat mengajarnya, tetapi juga kepada lingkungan masyarakat.
Secara khusus tugasnya di sekolah memiliki tugas untuk
menginternalisasikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta
didik. Berkenaan dengan itu maka pendidik atau diserahi tugas
untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan peserta
didik. Selain itu pula pendidik atau guru dalam sekolahnya
memiliki tanggung jawab akademisi, yakni memiliki tanggung
jawab sebagai orang yang berpendidikan dan ahli serta
profesional dalam bidang keilmuan tertentu.
Guru pada perinsipnya berbeda dengan pegawai yang lainnya, guru merupakan suatu jabatan yang dipercayakan kepada
seseorang untuk dilaksanakan, sedangkan pegawai bukan sebagai
jabatan, karena itu antara guru dengan pegawai memiliki perbedaan.
Menurut Undang-undang Nomor 8/1978 tentang pokok
kepegawaian, ada dua jenis pegawai negeri sipil, yakni jabatan
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struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah
jabatan manajer yang disusun pada struktur organisasi seta
dibawahi oleh suatu jabatan atasan, dan membawahi pula
beberapa struktur bawahan. Sedangkan jabatan fungsional
adalah jabatan profesi yang disusun untuk menerapkan fungsi
tertentu suatu oragnisasi, yang didasarkan pada tingkat keahlian
dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi
profesinya.59
Guru sebagai jabatan dan sekaligus sebagai pekerjaan
profesi serta professional memiliki syarat-syarat tertentu, biasanya
syarat ini disebut syarat profesi keguruan. Adapun syarat-syarat
yang dimaksud sebagai berikut:
(a) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
(b) Jabatan yang menggeluti satu batang tubuh ilmu yang
khusus
(c) Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama
(bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan
umum belaka).
(d) Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan‛ yang
berkesinambungan.
(e) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan
yang permanent.
(f) Jabatan yang menentukan baku(standarnya) sendiri.
(g) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan
pribadi.
(h) Jabatan yang mempunyai organisasi profesi yang kuat dan
terjalin erat.60
Syarat pertama guru merupakan sebagai kegiatan
intelektual, dan hal ini secara pasti dipenuhi, sebab guru
memerlukan pemikiran yang dirancang secara terencana untuk
mencapai tujuan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mengajar
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merupakan induk segala profesi, misalnya dokter diajar oleh
guru, hakim diajar oleh guru, sebelum menjadi dokter dan hakim.
Persyaratan kedua di atas sudah mulai banyak orang yang
mempertanyakan, sebab diduga mengajar bukan menggeluti
bidang khusus dalam ilmu pengetahuan, ada yang berpandangan
bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus
yang dijabarkan secara ilmiah, ada pula yang berpandangan
bahwa mengajar tidak ada batas-batasnya yang jelas, beda dalam
bidang kesehatan sudah jelas ada orang yang dapat membimbing,
dan memiliki prosudur serta menggunakan metodologi yang
jelas. Sebagian orang berpandangan bahwa banyak orang
mengajar di sekolah tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, tidak
cocok ijazah yang dimilikinya. Jelas persyaratan yang ke dua ini
memang tidak dapat difungkiri, namun tidak sedikit juga guru
mengajar sudah sesuai dengan disiplin ilmu dan sudah cocok
ijazahnya.
Persyaratan ketiga sebagai jabatan profesi adalah jabatan
yang memerlukan persiapan latihan yang lama. Maka hal ini
juga mengundang kontraversi, guru sebagai pekerjaan profesi
harus dilihat adalah proses penyelesaian pada perguruan tinggi,
kurikulumnya memang mengacu pada kurikulum profesi, ada
muatan yang mengarah kepada pekerjaan profesi yang akan
ditekuninya, dan juga ada magang atau peraktik, dan bahkan
ada yang mencapurkannya dari ke duanya. Selanjutnya dilihat
dari segi waktunya, salah satu persyaratan waktu bagi pendidikan
profesi adalah waktunya, mereka dididik, dibina, dilatih dalam
waktu yang lama, sementara sekarang ini masih banyak guru yang
pendidikannya hanya 2 tahun atau tiga tahun, baru melakukan
pembenahan melanjutkan pendidikannya.
Persyaratan keempat adalah jabatan yang memerlukan
latihan dalam jabatan yang sinambung. Bagi orang menekuni
pekerjaan sebagai guru harus mampu mengikuti pelatihan, dan
setelah pelatihan menunjukkan bukti-bukti pelatihan. Seharusnya
guru professional melakukan pelatihan setiap tahun agar supaya
pengetahuannya berkesinambungan.
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Persyaratan kelima adalah jabatan yang menjanjikan karier
hidup dan keanggotaan yang pemanen. Jika dilihat kondisi guru
sekarang ini di Indonesia masih sangat lemah, banyak guru
berhenti jadi guru pindah kepekerkjaan lain karena pekerajaan
guru tidak menjanjikan.
Kondisi seperti di atas untuk di Negara Indonesia baru
pada tahap rintisan, masih banyak guru hidup secukupnya, tidak
mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, sehingga banyak
diantara mereka memilih pindah dan mencari pekerjaan lain
dangan alasan kebutuhan hidup.
Persyaratan keenam sekaligus syarat terakhir yaitu jabatan
yang menentukan bakunya sendiri. Jika guru dipandang sebagai
jabatan professional di Indonesia dengan menggunakan ukuran
ini belum sampai, alasannya kebanyakan dalam kebijakan
pendidikan di sekolah di Indonesia masih didominasi oleh
kepentingan pemerintah, maksudnya lebih banyak diatur oleh
pemerintah, bukan guru. Hal ini terjadi pada masa penentuan
kelulusan ujian akhir bukan guru di sekolah, melainkan pemerintah.
Guru yang professional hendaknya memperhatikan dan
memiliki sekaligus menjalankan syarat-syarat tersebut di atas.
Sedangkan dalam undang-undang tentang guru dan dosen dijelaskan prinsip-prinsip professional sebagai berikut.
a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan,
keimanan dan ketakwaan, dan akhlak mulia;
c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan
sesuai dengan bidang tugas;
d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalan;
e) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan
prestasi kerja;
f) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan
secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
g) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan; dan
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h) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan
mengatur hal-hal berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.61
Konsep pekerjaan professional terutama profesionalisme
guru adalah meningkatkan dorongan dan kinerja guru yang di
landasi dengan komitmen moral dan etika, hal ini dapat dipahami
pada poin pertama dan kedua di atas yang menyatakan bahwa
profesi guru harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan
idealisme, dan komitemen dalam meingkatkan mutu pendidikan
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
Guru professional selanjutnya adalah memiliki latarbelakang
pendidikan yang sesuai bidang yang ditekuninya serta sudah
menjadi ahli dalam bidangnya. Hal ini dapat dihapami pada
poin dua dan tiga yang menyatakan bahwa guru harus memiliki
kualifikasi akdemik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan
bidang tugas, serta memiliki komptensi yang diperlukan sesuai
bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Guru yang professional harus mempunyai jaminan hidup,
jaminan perlindungan hukum, dan memiliki kebebasan dalam
mengembangkan diri dan berorganisasi mengembangkan sikap
profesionalismenya.
Sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa tujuan
pengembangan professional guru sebagai berikut.
Pengembangan professional guru dimaksudkan untuk
memenuhi tiga kebutuhan yang sungguh memiliki keragaman
yang jelas, terdapat banyak kesamaan. Pertama, kebutuhan
sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan
yang efesien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk
penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial. Kedua, kebutuhan
untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan
dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas.
Dengan demikian, guru dapat mengembangkan potensi
sosial dan potensi akademik generasi muda dalam interaksinya dengan alam lingkungannya. Ketiga, kebutuhan untuk
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mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk
menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti
halnya dia membantu siswanya dalam mengembangkan
keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi
yang sesuai dengan potensi dasarnya.62
Tujuan pengembangan profesionalisme guru terkait erat
dengan hubungan sosial kemasyarakatan, dan juga terkait moral
spirit keagamaan, serta proses seleksi untuk menentukan mutu
guru. Secara tegas bahwa guru professional harus memiliki
kompetensi yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional yang
diperoleh melalui pendidikan profesi.63
Guru yang professional adalah guru yang telah memiliki
banyak kompetensi dalam rangka mewujudkan peningkatkan
mutu pendidikan dan pembelajaran.
Menguatkan pengetahuan tentang guru, khususnya guru
pendidikan agama Islam, ada baiknya penulis memberikan
batasan pengertian tentang guru.
Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama
mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.64
Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengertian guru
sama dengan pendidik, secara khusus di lembaga pendidikan
formal disebut pendidik frofesional yang memiliki beberapa
tugas yaitu; mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan
mengevaluasi.
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Menurut imam al-Ghazali, dinamai guru apabila memberitahukan sesuatu kepada siapa pun. Guru adalah orang yang
ditugaskan di suatu lembaga untuk memberitahukan ilmu
pengetahuan kepada para peserta didik dan pada gilirannya dia
memperoleh upah atau honorarium.65
Berdasarkan tiga pendapat di atas menunjukkan persamaan
pengertian tentang guru, guru adalah orang yang mengajarkan
dan memberi ilmu kepada orang lain yang biasa disebut peserta
didik, baik dalam bentuk melatih, melakukan membimbingan.
Bila selesai memberi ilmu akan diberikan upah (gaji) yang biasa
disebut honorarium.
a) Fungsi guru pendidikan agama Islam
Guru dari sejak dahulu hingga sekarang ini senantiasa
mengalami perbincangan yang tak habis-habisnya, hal tersebut
dimungkinkan karena guru sebagai sosok yang amat penting
kehadirannya dalam dunia pendidikan, khususnya di lembaga
pendidikan formal seperti sekolah.
Untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan proses
pembelajaran, guru menempati kedudukan sebagai figur
sentral. Dengan para gurulah terletak kemungkinan berhasil
tidaknya pencapaian tujuan belajar-mengajar di sekolah,
serta pada tangan mereka pulalah bergantungnya masa
depan karier para peserta didik yang menjadi tumpuan para
orang tuanya. . .66
Keberadaan guru sebagai guru dipandang sebagai figur
senteral, artinya juru kunci suatu keberhasilan. Maksudnya guru
dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar satu-satunya yang
dapat mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan
pendidikan yang diharapkan, karena itu dikatakan bahwa guru
sebagai tempat bergantungya karier masa depan peserta didik.
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Karena itu guru selalu mengusahakan terciptanya stuasi yang
tepat sehingga memungkinkan terjadinya proses pengalaman
belajar pada diri peserta didik dengan mengarahkan segala
sumber dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat.
Guru dikalangan umat Islam dipandang sebagai penunjuk
jalan ke arah kebenaran, sehingga dalam masyarakat Islam
terdapat pandangan sebagai berikut: ‚Tersebut dalam kitab
Asykwa kata-kata : Barang siapa tidak punya syekh, maka tidak
beragama, dan barang siapa tak punya guru (ustas), maka
imannya adalah syetan.67
Guru dipandang sebagai petunjuk jalan kebenaran, karena
itu keberadaan guru dikalangan masyarakat sangat penting,
dipandang sangat dibutuhkan dalam menunjukkan jalan kepada
yang benar. Guru pendidikan agama Islam sebagai pengganti
nabi dalam menyempaikan kebenaran, menggati nabi dalam
menunjukkan jalan kebenaran. Status guru sebagai orang-orang
yang berilmu juga penggati ulama dalam menyampaikan ajaran
agama Islam. Hal ini dijelaskan Allah swt. QS. Fathir (35): 28.

…

…

Terjemahnya:
… Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hambahamba-Nya hanyalah ulama….68
Firman Allah di atas, menerangkan tentang orang yang
takut kepada-Nya, menurutnya adalah ulama, maksud kata
ulama dalam ayat di atas adalah orang-orang yang memiliki
pengetahuan atau orang yang berilmu. Kewajiban orang yang
berilmu kepada orang yang tidak berilmu adalah menebarkan
ilmu yang dimilikinya kepada siapa saja yang menginkan ilmu
itu, sama halnya dengan tatacara Nabi Muhammad saw.
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menebarkan ilmu kepada umat manusia tidak pandang strata
sosial masyarakat, tetapi siapa saja yang percaya kepadanya.
Perinsip penyampaian ilmu kepada orang lain yang tidak
berilmu seperti yang docontohkan oleh Nabi Muhammad saw.,
dalam sebuah sabdanya yang berbunyi.

Artinya:
Sesungguhnya Abdullah bin Umar bin Ashi berkata
sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw., bersabda:
Sampaikanlah kepadaku walaupun hanya satu ayat (H.R.
Ahmad).
Sabda Rasulullah Saw. di atas, menunjukkan pentingnya
ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, dan
tugas sangat penting menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada
orang lain. Menuntut ilmu dan memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain merupakan kewajiban agama yang
harus dilaksanakan.
Sedang pada zaman nabi masih hidup pekerjaan mengajar
semata-mata memenuhi kewajiban agama. Adapun guru/pendidik
pada masa itu dapat dibagi sebagai berikut:
(1)Nabi sendiri.
(2)Sahabat-sahabat.
(3)Tawanan-tawanan perang yang berilmu pengetahuan yang
untuk menembus kebebasannya mereka wajib mengajar.70
Guru dalam pandangan pendidikan Islam memiliki fungsi
dan peran ganda dalam memperbaiki peserta didik, peran ganda
itu yakni sebagai guru sekaligus penunjuk jalan menuju kebenaran.
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Hal yang demikian dijelaskan Allah Swt., dalam firmannya QS.
Asy Syura (42): 52.

…
Terjemahnya:
… Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk
kepada jalan yang lurus.71
Firman Allah swt. di atas, menunjukkan fungsi Nabi
Muhammad saw. sebagai pendidik atau guru, dalam ayat di atas
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw., sebagai pendidik
atau guru yang senantiasa menunjukkan orang kejalan yang
baik dan benar. Nabi Muhammad Saw., merupakan tokoh
sentral sehingga yang dalam fungsinya untuk menyelamatkan
umat manusia dari kehancuran dan mengarahkan umat manusia
kepada hal yang benar, dan kebenaran itu yang tidak hanya
sebatas kehidupan yang sementara di dunia tetapi juga di
kehidupan yang abadi di akhirat.
Pendidikan Islam berpandangan bahwa guru sekarang ini
sebagai naib nabi Muhammad saw. dalam menyelamatkan
manusia dari kejelekan yang menyebabkan kehancuran dan
mengarahkan umat manusia kepada kebaikan dan kebangkitan.
Secara filisofis pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk
melayani kebutuhan yang dibutuhkan umat manusia. Pendidikan
yang dalam fungsinya ‚adalah menyediakan fasilitas yang dapat
memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar‛.72
Dengan demikian fungsi pendidikan sebagai pengantar,
yakni mengantarkan manusia dari arah yang salah, menuju
kepada arah yang benar, dari jalan yang tidak benar menuju
kepada jalan yang benar.
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b) Tugas guru pendidikan agama Islam
Fungsi guru yang dijelaskan di atas maka dapat dikatakan
bahwa guru pendidikan agama Islam merupakan suatu tugas
yang dimanatkan kepada sesorang untuk dilaksanakan. Pada
hakikatnya guru merupakan pewaris Nabi Muhammad saw., dan
juga pewaris para ulama dalam mengarahkan kesejahteraan
umat manusia dalam kehidupannya di dunia, dan menyelamatkannya dalam kehidupan di akhirat kelak.
Tugas-tugas guru sebagaimana dikemukakan di atas
berkenaan dengan pembentukan watak dan kepribadian (akhlak
mulia), serta memberikan pengetahuan kepada peserta didik.
Namun jika dilihat tugas-tugas guru sesuai dengan perkembangan
pendidikan di sekolah-sekolah dewasa ini guru tidak hanya
dituntut membentuk watak dan kepribadian serta memberikan
ilmu semata, melainkan ada tugas-tugas lain yang perlu
dijalankan dalam menunjang tugas utama tersebut yaitu tugastugas administratif.
Di sekolah guru merupakan tenaga pendidik yang
diangkat dengan tugas utama adalah memberikan pendidikan
dan pembelajaran kepada peserta didik, tugas tersebut biasa
diistilahkan tugas-tugas layanan. Dalam hal ini guru memiliki
tugas layanan, yaitu:
(1) layanan instruksional,
(2) layanan bantuan(bimbingan dan konseling), serta
(3) layanan administrasi.73
Layanan instruksional adalah layanan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, yaitu menginternalisasikan bahan atau
materi pembelajaran keada peserta didik, merencanakan kegiatan
pembelajaran, memimpin dan mengelola proses pembelajaran,
dan menilai kegiatan pembelajaran.
Layanan pemberian bantuan bimbingan dan konseling,
yaitu guru bertugas untuk memecahkan masalah yang dialami
oleh peserta didik, baik dalam bentuk akademis maupun dalam
73
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bentuk non akademis. Masalah yang bersifat akademis yang
berkaitan erat dengan kesulitan peserta didik dalam belajar,
peningkatan karier, dan non akademis yaitu permasalahan yang
berkaitan dengan sosial dan rumah tangga, dan masyarakat.
Tugas guru sebagai administrator mencakup ketatalaksanan
keguruan, seperti administrasi yang memungkinkan menunjang
kelancaran proses pembelajaran, administrasi yang bersifat
pribadi maupun administrasi yang berhubungan pelaksanaan
proses pembelajaran.
3) Komite Sekolah
Perkembangan mutakhir ini tentang keterlibatan orang
lain dalam lingkungan pendidikan semakin luas, jika Badan
Pembantu Penyelenggaan Pendidikan (BP 3) hanya disebutkan
unsur masyarakat tetapi dalam istilah komite terdiri dari
beberapa unsur yaitu; tokoh masyarakat, pemerintah, orang tua
peserta didik, unsur sekolah. Jika komite dipahami terdiri dari
beberapa unsur maka komite yang ada di sekolah merupakan
suatu bentuk kepanitiaan pada lembaga pendidikan yang
bertugas diluar proses pembelajaran.
Keberadaan komite pada lembaga pendidikan pada
umumnya, dan khususnya di sekolah lebih memiliki dasar
hukum yang kuat, sebab tidak sebatas pada kebijaksanaan
menteri tertentu, tetapi merupakan kebijaksanaan negara.
Dikatakan demikian karena komite sekolah diatur dalam undangundang. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang tentang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV
pasal 8 dan 9 sebagai berikut.
 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber
daya dalam penyelenggaraan pendidikan.74
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Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem pendidikan
Nasional tersebut secara tegas menegaskan bahwa masyarakat
memiliki hak terlibat dalam lembaga pendidikan. Rakyat diberi
hak untuk terlibat dalam dunia pendidikan karena pendidikan
yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah berasal dari
rakyat. Ada beberapa alasan sehingga rakyat diberi kesempatan
terlibat dalam dunia pendidikan. Alasan tersebut dikemukakan
oleh pakar pendidikan.
Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini
bahwa pemerintah dibuat dari, oleh dan untuk rakyat.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan negaranya, sebagian dari
perangkat untuk menjalankan pemerintahan di Negara
tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena
itu partsipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan
bukanlah jargon baru lagi. Ia adalah keniscayaan.
Selain alasan demokrasi, kebijaksanaan pendidikan tersebut
secara kongkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalahmasalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan.
Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri,
dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara
memecahkannya, maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan tersebut, justru memperkokoh pelaksanaan
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana formal.75
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa
rakyat atau masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pendidikan,
keterlibatan masayarakat didasarkan atas dua alasan, yakni:
a) Bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dan
dalam menjunjung tinggi demokasi tersebut rakyat harus
terlibat dalam kegiatan pembangunan bangsa. Negara dan
pemerintahan tersebentuk atas kehendak rakyat, maka harus
dilibatkan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan.
b) Dalam dunia pendidikan banyak menimbulkan masalah, dan
sangat membutuhkan kebijaksanaan kongkrit, dan rakyat
75
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atau masyarakat pasti lebih banyak tahu mengenai masalah
pendidikan, bahkan masalah tersebut sangat dekat dengan
kehidupannya.
4) Karyawan
Karyawan adalah tenaga manusia atau orang yang terlibat
dalam lingkup sekolah yang tugasnya membantu guru dan
kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Karyawan setidaknya ada tiga bagian utama, meliputi tatausaha,
security, pustakawan clearning servis dan lain-lain. Karyawan
dipandang sangat urgen peranannya dalam menunjang keberhasilan
pendidikan di sekolah, tugas-tugasnya meliputi sebagai penyedia
sarana, penanggung jawab kebersihan dan keamanan dalam
proses pendidikan di sekolah. Adapun tugas-tugas yang harus
dijalankan oleh karyawan di sekolah sebagai berikut.
a) Menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab
b) Menjadi teladan dalam kegiatan sosial(pelayanan) yang
dilandasi akhlak mulia
c) Menjadi panutan dalam menjalankan kewajiban beribadah
d) Mempunyai tanggung jawab moral dalam menegakkan
kedisiplinan
e) Turut melakukan kontrol terhadap prilaku semua anggota
almamater, khususnya para peserta didik.76
5) Institusi Keagamaan dan LSM
Institusi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) sebagai lembaga resmi yang bergerak dalam menangani
masalah diharapkan mampu bekerjasama dengan pihak sekolah
untuk mengembangkan kegiatan keagamaan yang lebih baik.
Tugas-tugasnya adalah.
a) Memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan
dengan pembinaan keagamaan masyarakat, dalam hal ini
peserta didik
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b) Memfasilitasi kegaiatan pembinaan keagamaan yang
diperlukan baik berupa sarana fisik maupun non fisik.
c) Memberikan masukan atau saran bahkan kritik terhadap
penyelenggaraan kegiatan keagamaan di sekolah
d) Turut bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap
kegiatan keagamaan para peserta didik di sekolah dan di luar
sekolah.77
6) Masyarakat sekitar sekolah
Masyarakat sebagai lingkungan yang turut mewarnai
karakteristik para peserta didik, baik kemungkinan bersifat
positif maupun negatif. Lingkungan masyarakat diharapkan
menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
dengan pihak sekolah, sehingga dapat bermanfaat kepada pihak
masyarakat dan juga kepada sekolah. Adpun tugas-tugas yang
diharapkan dilakukan.
a) Turut melakukan pengawasan terhadap para peserta didik
yang diindikasikan melakukan penyimpangan sikap dan
perilaku melanggar hukum
b) Membatun menciptakan lingkungan yang aman, damai dan

religius
c) Mendorong terciptanya kerjasama yang baik, khususnya
dalam pembinaan kegiatan keagamaan
d) Memberikan masukan (saran) dan kritik terhadap pembinaan
keagamaan di sekolah.78
7) Alumni
Salah satu unsur terpenting juga dalam pengembangan
sekolah adalah alumni, alumni merupakan tamatan peserta
didik di sekolah, alumni dipandang sebagai mantan peserta
didik dari suatu sekolah yang masih mempunyai ikatan moral
terhadap almamater asalnya, alumni ini diharapkan mampu
77
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menjadi mitra sekolah dalam mengembangkan komunikasi ke
dalam dan keluar yang simultan. Adapun tugas-tugas.
a) Memberikan informasi mengenai berbagai hal yang mendorong
kemajuan sekolah
b) Mengusulkan format kegiatan keagamaan yang dijalankan
bersama antara sekolah dan alumni
c) Berpartisipasi untuk membantu penyelenggaraan kegiatan
pembinaan keagamaan di sekolah sesuai dengan kemampuan
berupa bantuan dana maupun yang lainnya.79
2. Faktor di luar Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor di luar sumber daya manusia(SDM) adalah faktor
pendukung yang dimaksud merupakan sarana atau alat-alat
yang dapat digunakan oleh kepala sekolah, guru, tenaga
kependidikan dan peserta didik menunjang kelancaran proses
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia peserta didik di lingkungan sekolah.
Pada dasarnya ada banyak faktor, faktor tersebut.
a. Perpustakaan
Perpustakaan juga dalam fungsinya sebagai pendukung
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Perpustakaan dikendalikan oleh seorang kepala perpustakaan
yang dibantu pegawai. Perpustakaan sebagai sarana untuk
menyimpan buku-buku yang dibutuhkan peserta didik, sifat
menyimpan buku tersebut untuk mengatur peminjaman dan
pengembalian buku yang sudah dipinjam peserta didik. Jadi
perpustakaan memiliki fungsi.
1) Memberikan pelayanan yang baik terhadap para peserta
didik baik yang meminjam maupun hanya membaca buku,
majalah, koran dan sebagainya
2) Melengkapi koleksi buku-buku, atau bacaan-bacaan lainnya
bernafaskan Islam
79
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3) Menciptakan nuansa keilmiahan dilingkungan perpustakaan
yang dilandasi ajaran Islam
4) Mengusahakan agar perpustakaan menjadi sentral kegiatan
Islam.80
b. Mushalla atau Masjid
Mushallah atau Masjid dalam fungsinya sebagai sarana
untuk ditempati melaksanakan ibadah salat. Selain itu pula
mushallah atau masjid ini dapat dijadikan sebagai tempat
peraktik salat, peraktik berpidato. Jika musahllah dan masjid ini
dapat dioptimalkan maka akan memberikan manfaat dalam
memperdalam internalisasi nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didik di sekolah, termasuk sekolah-sekolah
menengah atas (SMA).
c. Laboratorium PAI
Sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki
laboratorium, laboratorium sebagaimana fungsinya adalah tempat
peraktik, salah satu laboratorium yang dipandang penting
adalah laboratorium PAI. Laboratorium ini dikhususkan untuk
pembelajaran pendidikan agama Islam. Di dalam laboratorium
PAI ini dilengkapi alat-alat yang dapat menunjang pelaksanaan
penginternalisasian pendidikan agama Islam. Isi laboratorium
PAI ini meliputi; miniatur kabbah, boneka yang dilengkapi
pakaian ihram, boneka peraktik pengurusan jenazah, LCD infokus
alat yang digunakan memutar CD pembelajaran pendidikan
agama Islam seperti; kisah nabi-nabi, peraktik memotong hewan
kurban, berpidato dan sebagainya. Keberadaan laboratorium
pendidikan agama Islam (PAI) di suatu sekolah dipastikan
membantu guru dan peserta didik dalam proses internalisasi
pendidikan agama Islam secara baik dan benar.
Unsur-unsur pendukung yang disebutkan di atas jika
berfungsi secara maksimal dan baik akan memberikan sumbangsi
yang sangat positif terhadap penyelenggaraan sistem internalisasi
80
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pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Sebab unsur-unsur
pendukung tersebut dijadikan sebagai alat, perantara, sarana
dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang telah
dirumuskan oleh guru dan maupun tujuan pendidikan agama
Islam di sekolah.
C. Sasaran Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam dalam

Pembinaan Akhlak Mulia
Pendidikan agama Islam sebagai salah satu bidang studi
yang diajarkan kepada peserta didik memiliki nilai yang
semestinya diinternalisasikan secara baik dan benar oleh guru
pendidikan agama Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam
pendidikan agama Islam salah satu diantaranya adalah nilainilai akhlak. Menginternalisasikan nilai akhlak kepada peserta
didik di lembaga pendidikan formal(sekolah) sasarannya adalah
peserta didik. Menginternalisasikan nilai-nilai akhlak kepada
peserta didik dapat dilakukan secara individual, dan juga dalam
bentuk social (kelompok). Bentuk individual yang dimaksud
adalah kepada diri pribadi peserta didik, sedangkan sosial
(kelompok) adalah peserta didik dalam bentuk kelompok atau
di kelas.
Sasaran internalisasi nilai-nilai akhlak pada peserta didik
lebih difokuskan pada bentuk individual(pribadi). Penekanan ini
didasarkan pada asumsi bahwa bila individu sudah baik akhlaknya atau berakhlak mulia maka secara sosial atau kelompok
sudah baik pula. Hal ini didasarkan pada definisi akhlak yang
dikemukakan oleh Ibnu Maskawaihi yang menyatakan: ‚Akhlak
adalah kondisi kejiwaan yang mendorong manusia melakukan
suatu perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan.‛81
Berdasarkan definisi akhlak yang dikemukakan di atas
menekankan bahwa paling utama menginternalisasikan pendidikan
akhlak kepada peserta didik melalui kondisi jiwa pribadi yang
81
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bersangkutan. Kondisi jiwa pribadi peserta didik dikelompokkan
menjadi dua bagian utama.
a. Kondisi alami yang berasal dari watak dasar seseorang,
seperti orang yang mudah marah dan emosi karena alasan
yang sepele. Atau orang yang takut terhadap sesuatu yang
sepele, seperti orang yang ikut ketika mendengar suara
ringan atau berita ringan, atau orang yang tertawa terbahakbahak saat melihat atau mendengar hal sepele yang mengherankannya, atau orang yang sedih dan berduka karena
masalah kecil yang menimpanya.
b. Kondisi yang diperoleh melalui kebiasaan-kebiasaan dan
latihan-latihan. Kondisi ini terkadang diawali dengan pertimbangan dan pemikiran, tetapi kemudian berlanjut sedikit
demi sedikit hingga menjadi tabiat dan perangai.82
Kondisi jiwa manusia yang pertama di atas merupakan
kondisi jiwa yang merupakan pembawaan dan watak dasar yang
dibawa sejak lahir, dan hal ini dipengaruhi oleh faktor keturunan
atau warisan yang diwariskan dari orang tuanya.
Kondisi jiwa yang ke dua peserta didik seperti tersebut di
atas merupakan kondisi jiwa yang telah diinternalisasikan nilainilai pendidikan agama Islam, terutama nilai-nilai akhlak mulia,
yakni; ‚mendidik generasi muda Islam dengan akhlak-akhlak
yang mulia, seperti jujur, amanah, istiqamah, itsar (mendahulukan
kepentingan orang lain) dan lain-lain.‛83 .
Peserta didik sebagai individu yang terdiri dari unsur
jasmani, unsur ruhani(jiwa) dan unsur akal. Ke tiga unsur ini
harus menjadi sasaran internalisasi nilai pendidikan agama Islam
dalam pembentukan dan pembinaan akhlak mulia. Hal ini sejalan
konsep yang dikemukakan oleh Amad Tafsir dan berlaku untuk
materi pembelajaran apa saja. Adapun konsep tersebut adalah:
82
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Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam _ 81

a. Tahu, mengetahui(knowing) tugas pendidik atau guru adalah
mengupayakan agar peserta didik mengetahui sesuatu konsep.
Ini berarti bahwa materi pembelajaran yang diberikan kepada
peserta didik adalah bahan yang dapat menunjang tercapainya
tujuan pendidikan agama Islam. Bahan pembelajaran yang
demikian merupakan bahan pembelajaran yang dapat memberikan penambahan pengetahuan, kecekatan dan pengetahuan.
Guru mengetahui bahwa peserta didik telah menguasasi
konsep yang telah diberikan, dalam mengetahui pekerjaan
yang diberikan maka diberikan soal-soal latihan, dan melalui
soal-soal latihan tersebut pendidik atau guru dapat mengetahui
bahwa peserta didik telah mengetahui atau tidak mengetahui
materi yang telah diberikan.
b. Mampu melaksanakan atau mengerjakan yang diketahui
(duing), dalam melaksanakan atau mengerjakan materi yang
diketahui oleh peserta didik seharusnya dibawa ke alam yang
nyata, guna menyaksikan bidang-bidang tertentu, selanjutnya
peserta didik ditanya satu persatu, atau dapat ditanya dengan
melalui kelompok yang telah dibentuk oleh guru yang terkait
dengan materi yang telah diberikan. Misalnya memberikan
materi tentang cara melaksanakan salat dhuhur, maka semua
peserta didik ditugaskan memperaktikkan salat dhuhur. Jika
melaksanakan sesuai waktunya dan cara yang benar maka
materi yang telah diberikan telah terinternalisasi dengan
baik, atau dengan kata lain kompetensi pembelajaran telah
tercapai aspek duing-nya.
c. Peserta didik menjadi orang seperti yang ia ketahui itu. Konsep
itu tidak sekedar menjadi milikinya, menjadi satu dengan
kepribadiannya. Maka setiap hendak melaksanakan salat
dhuhur ia telah memperhatikan waktunya, dan melaksanakan
dengan cara yang benar. Maka peserta didik telah melaksanakan yang diketahuinya dan ini berarti bahwa kompetensi
pembelajaran telah tercapai aspek being.84
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Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan
Kalbu Memanusiakan Manusia, cet. I: Bandung’ PT.Remaja Rosdakarya, h.224-225.
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Secara individual internalisasi nilai akhlak pada peserta
didik tidak cukup kalau hanya kepada kecerdasan semata, atau
mengisi otak untuk diketahui, tetapi juga harus dengan
pelaksanaan atau mengamalkan yang diketahui itu sehingga
menjadi pembiasaan dan terinternalisasi pada diri peserta didik
hingga menjadi kepribadian.
Pendidikan agama Islam yang mengandung nilai akhlak
harus terinternalisasi dalam jiwa peserta didik. Hal ini sejalan
dengan definisi yang menyatakan: ‚Akhlak adalah sekumpulan
nilai dan sifat yang tertanam di dalam jiwa dan berimbas
kepada baik buruknya perbuatan di mata manusia.‛85
Akhlak sebagai suatu nilai menyatu dengan jiwa dan
tampak dalam sifat-sifat manusia terutama kepada peserta
didik. Akhlak yang baik akan tampak indah di mata orang lain,
sedangkan akhlak yang buruk akan tampak buruk di mata orang
lain. Bahkan akhlak yang baik akan disukai dengan manusia
atau peserta didik lainnya, sedangkan akhlak yang buruk tentu
tidak disukai dengan manusia atau peserta didik.
Menginternalisasikan pendidikan agama Islam kepada
peserta didik di jenjang pendidikan formal (sekolah) diharapkan
tertanam dalam jiwa peserta didik yang nantinya menjadi
kepribadian yakni terbentuknya akhlak mulia. Peserta didik
yang telah diinternalisasikan nilai pendidikan agama Islam pada
gilirannya memiliki akhlak mulia sesuai eksistensi Nabi
Muhammad saw. diutus oleh Allah swt. dipermukaan bumi. Tugas
Nabi Muhammad saw dijelaskan dalam QS.al-Anbiya (21): 107.
Terjemahnya:
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.86
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Syekh Amad Farid, At-Tarbiyah ala Manhaj Ahlisunnah wal-Jamaah,
Penerjemah: Najib Junaidi, Dengan Judul Pendidikan Berbasis Metode Ahlus Sunnah
wal-Jamaah, cet. I: Surabaya; Pustaka el-BA, 2011, h. 240.
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Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h.508.
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Tugas Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah swt. di
alam raya sebagai suri teladan atau sebagai contoh, sebab di
dalam diri Nabi Muhammad saw terdapat budi pekerti atau
akhlak yang mulia. Allah berfirman QS. al-Qalam (68): 4.

Terjemahnya:
Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang
agung.87
Berdasarkan firman Allah swt. di atas Nabi Muhammad saw
fungsinya membawa rahmat untuk alam semesta, sedangkan
dalam mengembang tugasnya telah membawa akhlak mulia.
Nabi Muhammad memiliki fungsi dan tugas juga ditegaskan
dalam sabdanya.

:
(

)

Artinya:
Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia.
Nabi Muhammad saw., sebagai rasul diutus untuk
menyempurnakan akhlak yang telah dibawa oleh nabi-nabi yang
terdahulu, dan kedatangan Nabi Muhammad saw. sebagai
utusan Allah swt itu memperbaiki akhlak manusia yang telah
rusak, seperti melanggar larangan agama terutama menuruti
keinginan hawa nafsunya.
Bila dikaitkan dengan sasaran internalisasi nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia dengan tugas dan
fungsi Nabi Muhammad saw. diutus kepermukaan bumi dapat
diskemakan sebagai berikut.
87
Depatemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 960.
88

Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz XIV, cet. II:
Mu’assasah al-Risalah, 1420 H/1999 M., h. 512.
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ايمان

Kognitif

Psikomotor
Apektif

Akhlak Mulia

Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
menyayangi segala makhluknya terutama manusia. Kasih
sayang Allah swt. yang disebut dengan rahmat, salah satu
rahmat yang diberikan kepada manusia adalah iman, dan dari
iman inilah manusia beramal dan berikrar yang tampak pada
tingkah laku. Hal ini sejalan dengan definisi iman yang
menyatakan ‚diikrarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan,
dan diamalkan dalam perbuatan perlu secara kontinu.‛
Manusia yang tertanam dalam dirinya definisi iman
tersebut akan terpancar dalam tingkah laku dan perangainya
yaitu kebaikan jiwa, kebaikan ucapan dan perkataan, serta
kebaikan amal dan perbuatan. Bila dianalisis lebih jauh bahwa
sasaran internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak pada peserta
didik melalui aspek jiwa (apektif) dan aspek kecerdasan (kognitif),
serta keterampilan atau perbuatan (psikomotorik).
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Skema yang ditampakkan di atas, menunjukkan bahwa
yang dimaksud dengan berakhlak mulia adalah orang yang beriman,
dan orang yang beriman tersebut memiliki sifat-sifat khas yang
tertanam dalam jiwanya (Tasdi>qun bil qalbi), diucapkan dengan
lisan (ikra>run bil lisa>ni), dan mengerjakan dengan perbuatan
(amalun bil arka>m). Sifat-sifat khas tersebut akan melahirkan
sifat-sifat yang baik seperti Tasdīqun bil qalbi melahirkan sifatsifat yang disebut ahsanu taqwim, dan ikra>run bil lisa>ni yang
melahirkan sifat ahsanu qau>lan, serta amalun bil arka>m yang
melahirkan ahsanu amalan. Jadi orang yang diberikan rahmat
iman memiliki kepribadian yang baik (Apektif) dan diberikan
pengetahuan yang baik (kognitif) serta mengamalkan pengetahuan
tersebut dengan baik ( psikomotorik ). Jadi orang yang berkepribadian adalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan
ilmunya dan itulah dalam konsep Islam disebut orang yang
sempurna akhlaknya, dan dalam sebutan yang lain beraklak alkarimah (berakhlak mulia).
Apabila dianalisis konsep pertama yang terkait dengan
sasaran internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia memiliki kesamaan yakni:
1) Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia harus melalui dengan jiwa
peserta didik.
2) Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik harus pula melalui dengan kecerdasan akal
peserta didik
3) Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik harus melalui pengamalan, pembiasaan dalam
kehidupan sehari-hari.
Jika seorang pendidik atau guru dalam lingkungan
pendidikan, terutama lingkungan pendidikan formal senantiasa
membidik sasaran-saran individual. Penginternalisasian nilai
pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak mulia kepada
peserta didik seperti disebutkan di atas maka akan meyakinkan
bahwa akan terbentuk akhlak mulia atau akhlak islami kepada
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peserta didik. Akhlak Islam yang dimaksud adalah: ‚Akhlakakhlak yang sempurna, indah, seimbang, lurus, umum dan
kokoh.‛89
Akhlak Islam adalah akhlak yang sempurna artinya
akhlak yang utuh, lengkap, dan teratur. Akhlak yang indah
artinya keadaan enak dipandang, cantik dan elok. Akhlak
seimbang artinya sama berat, setimpang, sebanding, sepadam
dengan dirinya. Akhlak yang lurus artinya tegak dan benar,
tidak berbelok-belok atau tidak melengkung. Akhlak umum
artinya akhlaknya secara menyeluruh, semuanya dan tidak
hanya sebagian atau satu bagian saja. Akhlak yang kokoh
artinya kukuh, kuat, tidak mudah rapuh atau rusak. Akhlak bila
terinternalisasi dengan baik kepada peserta didik akan
mendatangkan kemaslahatan kepada yang bersangkutan, dan
bahkan terhadap orang lain.
D. Tujuan Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pembiaan

Akhlak Mulia
Tujuan yang dimaksud adalah arah atau haluan yang
dituju setelah peserta didik dididik dan dibina dalam suatu
lembaga pendidikan. Selain itu tujuan dapat diartikan kualifikasi
yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah selesai atau
menyelesaikan suatu program pembinaan dilembaga pendidikan.
Jadi tujuan internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia peserta didik adalah arah, haluan yang
nantinya menjadi kualifikasi dimiliki oleh peserta didik setelah
selesai dididik dan dibina dilembaga pendidikan formal (sekolah).
Pendidikan agama Islam sebagai suatu bidang studi yang
diajarkan kepada peserta didik dilembaga pendidikan formal
(sekolah) memiliki sejumlah nilai. Nilai yang dimaksud adalah
banyak isi, sifat-sifat yang dapat dipetik pada gilirannnya dapat
menyempurnakan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai manusia,
89
Syekh Amad Farid, At-Tarbiyah ala Manhaj Ahlisunnah wal-Jamaah,
Penerjemah: Najib Junaidi, Dengan Judul Pendidikan Berbasis Metode Ahlus Sunnah
wal-Jamaah, cet. I: Surabaya; Pustaka el-BA, 2011, h. 239.
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sebagai warga masyarakat dan sebagai individu baik jasmani
maupun ruhani. Nilai dapat pula diartikan karakter atau sifat-sifat
yang terpuji yang dapat tertanam dalam diri dan jiwanya setelah
dididik dan dibina dalam lembaga pendidikan formal (sekolah).
Nilai sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal, nililai bukan
benda konkret dan bukan fakta, tidak hanya soal penghayatan
yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Nilai suatu
tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem
kepercayaan, dimana harus bertindak atau dimana menghindari
suatu tindakan, atau menganai sesuatu yang pantas dikerjakan
dimiliki dan dipercayai. Nilai merupakan standar tingkah laku
keindahan dan keadilan, kebenaran, dan efesiensi yang mengikat
manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan.90
Jika nilai dikaitkan dengan pendidikan agama Islam berarti
sejumlah sifat-sfat yang menjadi standar yang diharapkan dimiliki
oleh peserta didik setelah mempelajari pendidikan agama Islam,
baik dalam bentuk universal atau umum, dan juga dalam bentuk
yang khas atau khusus.
Adapun yang mengemukakan bahwa nilai pada garis
besarnya dapat dikelompokkan dua bagian utama, yaitu nilainilai nurani (volues of being) dan nilai-nilai memberi (volues of
giving). Nilai-nilai nurani berada dalam diri manusia kemudian
berkembang menjadi prilaku dan cara memperlakukan orang
lain. Nilai nurani ini termasuk kejujuran, keberanian, cinta
damai, keadilan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian,
dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu
dipraktikkan atau diberikan kemudian akan diterima sebanyak
orang yang diberikan. Nilai memberi termasuk setia, dapat
dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik
hati, ramah, adil, dan murah hati.91

90
Lihat Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral
Keagamaan mahasiswa PTAIN, cet. I: Yagyakarta; Pustaka Pelajar, 2008, h. 16-17.
91
Lihat Zeim Elmubarak, Membumikan Pendidikan Nilai Mengumpulkan
yang Terserak, Menyambung Yang Putus, dan menyatukan Yang Tercerai , cet.

Kesatu: Bandung; Alfabeta, 2008, h. 6-7.
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Pandangan yang lain mengatakan bahwa nilai dapat
dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga nilai itu setidaknya
dilihat dari lima sudut pandang, yaitu.
a) Dilihat dari segi kemampuan jiwa manusia, nilai dapat
dibedakan menjadi dua kelompok: (1) nilai yang statis seperti
kognisi, emosi, konasi, dan psikomotor (2) nilai kemampuan
yang dinamik seperti, motif, berafiliasi, motif berkuasa, dan
motif berprestasi.
b) Berdasarkan pendekatan budaya manusia, nilai hidup dapat
dibagi ke dalam (a) nilai ilmu pengetahuan (b) nilai ekonomi
(c) nilai keindahan (d) nilai politik (e) nilai keagamaan (f)
nilai kekeluargaan (g) nilai kejasmanian.
c) Nilai dilihat dari segi sumbernya terdapat dua jenis (1) nilai
ilahiyah (2) nilai insaniah. Nilai ilahiyah adalah nilai yang
bersumber dari agama (wahyu Allah), nilai insaniah adalah
nilai yang diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang
diciptakan oleh manusia pula.
d) Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya, nilai ini
dibagi menjadi nilai-nilai universal dan nilai lokal. Tidak
semua nilai-nilai agama itu universal demikian juga nilai
insaniah juga bersifat universal. Dari segi keberlakuan
masanya nilai ini dapat dibagi menjadi (1) nilai abadi (2)
nilai pasang surut (3) nilai temporal.
e) Ditinjau dari segi hakikatnya, nilai dapat dibagi menjadi (1)
nilai hakiki (root values) dan (2) nilai instrumental. Nilai
yang hakiki itu bersifat universal dan abadi, sedangkan nilainilai instrumental dapat bersifat lokal, pasang surut dan
temporal.92
Pendidikan agama Islam mengandung nilai yang universal,
sebab agama Islam merupakan agama yang bersifat universal,
artinya agama yang tidak diperuntukkan untuk satu golongan
atau golongan tertentu, melainkan untuk semua makhluk, semua
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Lihat Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral
Keagamaan mahasiswa PTAIN, cet. I: Yagyakarta; Pustaka Pelajar, 2008,, h.19.

Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam _ 89

manusia, semua alam. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya QS.
al- Anbiyaa (21): 107.

Terjemahnya:
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.93
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia bukan hal yang mudah, sebab penginternalisasian tersebut membutuhkan waktu, proses, sistem
atau metode. Proses yang dimaksudkan membutuhkan waktu
yang lama, panjang dan berkesinambungan. Sistem atau metode
yang dimaksudkan adalah cara-cara yang dilakukan agar nilai
pendidikan agama Islam dapat terinternalisasi dengan baik
yakni melalui knowing , doing dan being . Nilai-nilai yang
dimaksud adalah nilai akhlak mulia seperti; visioner, motivasi,
etos kerja, keyakinan, integritas, komitmen, konsistensi, presistensi,
kejujuran, dan keterbukaan.94
Pakar pendidikan Islam mengemukakan banyak sistem
atau metode yang ditempuh dalam pembentukan kepribadian atau
akhlak mulia peserta didik. Ada yang mengatakan pembentukan
kepribadian atau akhlak mulia ditempuh sebanyak tiga taraf yaitu:
a) Pembiasaan
b) Pembentukan pengertian, sikap dan minat
c) Pembentukan keruhanian yang luhur.95
Pakar yang lain bahkan memberikan petunjuk sistem atau
metode pembentukan akhlak yang lebih banyak dan luas.
Dalam pandangannya dikemukakan dalam proses pembentukan
93

Departemen Agama RI., , Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi:
Surabaya; Jaya Sakti, 2002, h. 509.
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Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan
Spitual Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, Jakarta, Arga, 2000, h. 66.
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Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, cet. VI:
Bandung’ PT. al-Ma’arif, 1986, h. 76.
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akhlak mulia peserta didik ditempuh beberapa sistem atau
metode yaitu.
a) Pendidikan keteladanan
b) Pendidikan dengan adat kebiasaan
c) Pendidikan dengan nasihat
d) Pendidikan dengan memberikan perhatian
e) Pendidikan dengan memberikan hukuman.96
Usaha pembentukan kepribadian atau akhlak mulia
pertama dan utama dilakukan adalah pembiasaan. Metode
pembiasaan oleh banyak pakar pendidikan tidak meragukan
keberhasilannya. Pembiasaan yang dibiasakan kepada peserta
didik sejak dini, sejak awal-awal kehidupannya yang berlangsung
secara terus menerus yang tidak terputus (kontinyu). Peserta
didik dibiasakan untuk senantiasa berbuat dengan perbuatan
akhlak mulia sehingga nantinya akan menjadi manusia yang
baik, sebaliknya jika peserta didik dibiasakan berbuat jahat
maka nantinya akan menjadi manusia yang jahat.97
Peserta didik setelah diberikan pembiasaan-pembiasaan
maka dilanjutkan dengan pembentukan pengertian dan minat,
serta sikap. Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang
amalan-amalan yang dikerjakan dan diucapkan, dalam situasi
seperti ini perlu ditanamkan kesusilaan yang rapat hubungannya
dengan kepercayaan. Dalam kaitan itu perlulah pendidik atau
guru dalam menginternalisasikan nilai akhlak mulia itu dengan
menggunakan tenaga-tenaga kejiwaan seperti karsa, rasa, dan
cipta.98
Sistem dan metode selanjutnya adalah pembentukan
keruhanian yang luhur, sistem atau metode ini oleh pendidik
96

Lihat Abdullah Nashih Ulwan, Tabiyah al-Aulad fi Islam, Penerjemah;
Syaifullah Kamlie, Dengan Judul: Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, jilid II:
Semarang; Asy-Syifa, 1993, h. 2.
97
Lihat Abuddin Nata,Akhlak Tasauf, Cet. V: Jakarta; PT. RajaGrafindo
Persada, 2003, h.164.
98

Lihat Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, cet. VI:
Bandung’ PT. al-Ma’arif, 1986, h.77.
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atau guru dalam menanamkan akhlak mulia kepada peserta
didik ditanamkan melalui kepercayaan, tertama kepada rukun
iman yang enam. Alat yang digunakan dalam membantu sistem
atau metode ini adalah tenaga-tenaga kejiwaan yang disandari
oleh budi pekerti untuk mendapatkan pengenalan akan Allah.99
Sistem atau metode selanjutnya adalah keteladanan,
keteladanan sebagai metode yang juga dipandang efektif dalam
menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia peserta didik. Keteladanan dalam pendidikan juga meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan
dan membentuk peserta didik dalam hal moral, spiritual, dan sosial.
Pendidik adalah contoh yang terbaik dalam pandangan peserta
didik yang akan ditiru tidak tanduknya, dan tata cara santunnya,
dari situlah tercetak dalam jiwa dan perasaan peserta didik
gambaran pendidik atau guru, baik dalam ucapan, perbuatan,
material atau spiritual, diketahui atau tidak diketahui. Disinilai
keteladanan menjadi faktor terpenting dalam hal baik dan burunya
peserta didik.100
Metode terpenting pula dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia kepada
peserta didik adalah memberikan nasihat. Metode ini sangat
penting dalam pendidikan dan pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan sosial peserta didik, sebab melalui
nasihat ini dapat membukakan mata kepada peserta didik hakikat
sesuatu, dan mendorong menuju kepada situasi yang luhur,
menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan dengan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.101 Pemberian nasihat kepada
peserta didik banyak dicontohkan oleh orang-orang bijak dalam
99
Lihat Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, cet. VI:
Bandung’ PT. al-Ma’arif, 1986, h. 80.
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Lihat Abdullah Nashin Ulwan, Tabiyah al-Aulad fi Islam, Penerjemah;
Syaifullah Kamlie, Dengan Judul: Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, jilid II:
Semarang; Asy-Syifa, 1993, h.2.
101
Lihat Abdullah Nashin Ulwan, Tabiyah al-Aulad fi Islam, Penerjemah;
Syaifullah Kamlie, Dengan Judul: Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, jilid II:
Semarang; Asy-Syifa, 1993, h.64.
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pendidikan, bahkan dalam al-Qur’an diabadikan metode
pemberian nasihat ini, diantaranya kisah Lukman terhadap
putranya.
Sistem atau metode selanjutnya adalah metode pendidikan
dengan perhatian. Suatu metode yang diterapkan dalam sistem
pendidikan dengan jalan mencurahkan perhatian kepada peserta
didik. Memberikan dan mencurahkan perhatian kepada peserta
didik yang dimaksudkan disini adalah mengikuti perkembangan
dalam pembinaan akidah dan moral persiapan pendidikan spiritual
dan sosial, disamping itu selalui bertanya tentang situasi
pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya.102 Memberikan
perhatian kepada peserta didik tidak lain adalah memberikan
waktu untuk senantiasa mengontrol sikap dan perbuatan yang
telah diperbuat, pengontrolan ini diharapkan peserta didik mawas
diri, dan tidak cenderung kepada perbuatan dan akhlak seharusnya diperbuat atau akhlak yang tidak selayaknya diperbuat.
Metode mendidik dengan menggunakan metode hukuman
oleh pakar pendidikan Islam ada yang membolehkannya, tetapi
metode ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan yang utama.
Bahkan jika metode ini akan diterapkan kepada peserta didik
sebaiknya diberikan peringatan terlebih dahulu kepada peserta
didik, sebaiknya pendidik atau guru menjauhi tindakan keras
atau hukuman ini dengan terlebih dahulu memberikan peringatan,
diberikan kehalusan hati, diberikan motivasi dan persuasi,
bahkan menampakkan sikap marah. Kesemuanya ini dilakukan
oleh pendidik atau guru agar supaya peserta didik yang melanggar
dan tidak berakhlak mulia tersebut kembali mengerjakan dan
mengamalkan akhlak yang mulia.103 Memberikan hukuman
kepada peserta didik dianjurkan kepada pendidik atau guru
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Lihat Abdullah Nashin Ulwan, Tabiyah al-Aulad fi Islam, Penerjemah;
Syaifullah Kamlie, Dengan Judul: Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, jilid II:
Semarang; Asy-Syifa, 1993, h. 123.
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dilakukan dengan suatu situasi yang penting, terpaksa dilakukan
demi kebaikan peserta didik.
Ibnu Qayyim juga mengemukakan metode pembentukan
akhlak dengan menyebut ‚aslib tarbīyah khulukīyah‛. Menurutnya
metode pembentukan akhlak ada lima yaitu.
a) Uslub takhilīyah (pengosongan) dan tahilliyah (menghiasi
diri). Menurutnya sesuatu tempat yang siap diisi maka harus
dikosongkan dari sesuatu yang menjadi kebalikannya. Maka
demikian pula halnya dengan ittikad, dan iradat, jika hati itu
telah dipenuhi dengan kebatilan baik dalam bentuk ittikad
maupun dalam bentuk kecintaan maka tiada lagi tempat di
dalamnya untuk ittikad yang benar dan kecintaan terhadapnya.
b) Mangaktifkan dan menyertakan anak dalam berbuat baik dan
al-birr. Hal ini dilakukan agar supaya dari keaktipan itu menjadi
kecintaan baginya, ia menjadi sangat mencintai kebaikan dengan
kecintaan mendorongnya untuk selalu mengamalkannya.
c) Uslub pelatihan dan pembiasaan, tarbi>yah yang baik adalah
mengarahkan peserta didik agar menghiasi diri dengan akhlak
mulia dan menjalankan dalam berbagai bentuk peribadahan.
Anak perlu dilatih dan dibiasakan bangun diakhir malam,
karena waktu tersebut adalah waktu pembagian pahala dan
hadiah dari Allah swt.
d) Memberi gambaran yang baik tentang akhlak yang tercela,
seorang pendidik atau guru hendaknya memberi gambaran
tentang akhlak yang tidak mulia dengan cara menjelaskan
dampak yang bakal dialami jika memiliki akhlak tersebut.
e) Menunjukkan buah yang baik berkat akhlak yang mulia,
Menjelaskan tentang buah yang dapat dipetik dari akhlak
mulia. Dengan khusnul khulu>k seseorang akan mampu
memperbaiki dan mendamaikan konflik yang terjadi di
antara dirinya dan orang lain. Dengan berakhlak mulia orang
lain akan mencintai dan menghormatinya.104
104
Lihat Hasan bin Ali al-Hijazi, al-Fikru Tarbawy Inda Ibni Qayyim,
Penerjemah Muzaidi Hasbullah, Dengan Judul: Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim, cet. I:
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Sistem atau metode yang dikemukakan di atas merupakan
sistem atau metode penginternalisasian nilai akhlak mulia yang
bersifat umum, artinya dapat dilangsungkan dalam bentuk
intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sehingga ada pakar yang
berpandangan bahwa sistem atau metode internalisasi nilai
akhlak mulia dalam kaitan proses pembelajaran bidang studi
pendidikan agama Islam ada tujuh, yaitu.
a) Metode hiwar (percakapan) Qur’ani dan Nabawi
b) Metode kisah-kisah Qur’ani dan Nabawi
c) Metode amtsal (perumpamaan) Qur’ani dan Nabawi
d) Metode dengan memberi teladan
e) Metode pembiasaan dan pengalaman
f) Metode mengambil ibrah (pembelajaran) dan mauidhah
(peringatan)
g) Metode targhib (membuat senang) dan tarhib (membuat
takut).105
Metode hiwar biasa juga disebut dengan metode dialog,
adanya percakapan berlawanan diantara pihak-pihak yang
terlibat dalam pembelajaran. Metode ini biasanya ditentukan
topik pembahasan yang akan dibahas agar tujuan dapat tercapai
sesuai yang diaharapkan. ‚Metode hiwar mempunyai dampak
yang sangat mendalam terhadap jiwa peserta didik sebagai
mustami’ (pendengar) yang mengikuti jalannya proses tanya
jawab dengan penuh perhatian. Lebih lanjut dikemukakan bila
digunakan metode ini memungkinkan (1) permasalahan yang
disajikan sangat dinamis, tiak membosankan, memberikan
motivasi untuk saling memperhatikan.(2) memberikan motivasi
untuk selalu mengikutinya hingga mencapai kesimpulan akhir.
(3) Membangkitkan perasaan yang akan melahirkan dampak
pedagogis yang turut membantu kukuhnya ide tersebut ke
dalam jiwa peserta didik. (4) Bila metode hiwar dilakukan
dengan baik maka akan memenuhi etika (akhlak) islami, cara
berdialog, sikap peserta didik yang terlibat mempengaruhi dan
105
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meninggalkan pengaruh pendidikan akhlak, seperti sikap dalam
berbicara, menghargai pendapat orang lain.‛106
Metode hiwar dalam pembelajaran sangat dimungkinkan
diterapkan, sebab dalam al-Qur’an ada ayat yang memberikan
isyarat untuk menerapkan metode itu, diantaranya QS. an-Nahl
(16): 125.

Terjemahnya:
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
dan pembelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.107
Firman Allah di atas menunjukkan bahwa dalam proses
pembelajaran memungkinkan digunakan metode hiwar (dialog)
yang lazim dikenal dengan metode diskusi dan tanya jawab.
Metode kisah-kisah Qur’ani dan Nabawi, metode kisah ini
cocok diterapkan dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia terutama dalam
proses pembelajaran di kelas. Metode ini cocok digunakan dalam
pokok pembahasan kisah-kisah dalam al-Qur’an dan sejarah
para al-Ambiya> (nabi-nabi). Penggunaan metode kisah-kisah ini
sesuai firman Allah dalam QS. Yusuf (12): 111.
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Lihat Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implimentasi, cet.
Ke-1: Bandung; Alfabeta, 2012, h. 88-89.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat
pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al
Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi
membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman.108
Kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur’an mengandung
pembelajaran untuk dapat dipetik peserta didik dan diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, bila kisah-kisah itu mempraktikkan akhlak yang mulia, dan selanjutnya peserta didik bila
dikisahkan akhlak buruk dapat menghindarinya dalam penerapan
kehidupannya. ‚Kisah sebagai metode pendukung pelaksanaan
pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, karena
dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi.
Alasan pendukungnya (1) kisah senantiasa memikat peserta
didik mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya
(2) kisah dapat menyentuh perasaan, jiwa dan hati peserta
didik, karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya
menyeluruh sehingga peserta didik menghayati, merasakan
kisah tersebut seolah-olah dia sendiri yang menjadi tokohnya.
(3) kisah qur’ani mendidik keimanan dengan cara membangkitkan berbagai perasaan seperti khanif, ridha, dan cinta(hub),
mengarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpuk pada suatu
puncak, yakni kesimpulan kisah melibatkan peserta didik ke
dalam kisah itu sehingga ia terlihat secara emosional.109
Metode amtsal atau metode pemberian perumpamaan ini
sangat baik untuk digunakan dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam, terutama dalam pembinaan akhlak
mulia. Pendidik atau guru dalam memberikan materi pembelajaran
dengan menggunakan metode ini sangat bermanfaat jika materi
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itu berkaitan dengan; ‚kekuasaan Tuhan dalam menciptakan
yang hak dan yang hal-hal yang bathil.‛ Penggunaan metode
amtsal ini untuk pembelajaran sesuai firman Allah dalam QS.
ar-Rad (13): 17.

Terjemahnya:
Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka
mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya,
Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari
apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat
perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih
arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi)
yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang
sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang
memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi.
Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.110
Tujuan pedagogis metode imstal ini diantaranya (1)
Mendekatkan makna pada pemahaman (2) Merangsang pesan
dan kesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat dalam
perumpamaan tersebut yang menggugah perasaan ke Tuhanan
(3) Mendidik akal supaya berfikir logis dan menggunakan qiyas
(silogisma) yang logis dan sehat (4) Perumpamaan merupakan
motif yang menggerakkan perasaan menghidupkan naluri yang
selanjutnya menggugah kehendak dan mendorong untuk
melakukan amal yang baik dan menjauhi kemungkaran.111
110
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Metode pemberian keteladanan salah satu metode yang
juga dipandang efektif diterapkan dalam lembaga pendidikan
formal (sekolah). Hal ini didasarkan pada pemikiran psikologis
bahwa peserta didik di sekolah, khususnya di sekolah menengah
cenderung mengikut, mencotoh apan yang dilihatnya. Guru
sebagai tokoh panutannya dan ingin meneladani segala gerak
gerik dan tingkah laku yang diperbuat oleh guru baik ketika
berlangsung proses pembelajaran maupun di luar proses
pembelajaran.
Sifat peserta didik meniru dan mencotoh itu diakui oleh
Islam. Umat Islam meneladani rasulullah saw., dan rasul
meneladani al-Qur’an. Aisyah ra. pernah berkata, bahwa akhlak
rasul itu adalah al-Qur’an. Pernyataan Aisyah itu benar karena
memang pribadi rasul merupakan interpretasi al-Qur’an secara
nyata, tidak hanya cara beribadah, cara kehidupan sehari-haripun
kebanyakan merupakan contoh tentang cara kehidupan yang
islami.112
Penerapan pemberian teladan atau contoh sebagaimana
digambarkan di atas difirmankan Allah dalam QS. al-Ahzab
(33): 21.

Terjemahnya:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia
banyak menyebut Allah.113
Jadi guru pendidikan agama Islam sebagai penyambung
dan penerus ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad saw.,
112
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hendaknya menjadi contoh dan suri teladan peserta didiknya
sama halnya dengan nabi Muhammad saw menjadi suri teladan
dan cotoh kepada umatnya.
Mendidik dengan pembiasaan sebaiknya pendidik atau
guru menerapkannya dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
Mendidik dengan pembiasaan akan membentuk peserta didik
menjadi disiplin. ‚Metode pembiasaan sangat efektif dalam
menguatkan hafalan-hafalan pada peserta didik, menghafal
ayat-ayat al-Qur’an, menghafal do’a-do’a. Dalam istilah
psikologi metode pembiasaan dikenal ‚operant conditioning‛
yang membiasakan peserta didik untuk membiasakan prilaku
terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur dan
bertanggung jawab.114 Karena itu sangat baik untuk digunakan
dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia peserta didik.
Pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah
biasanya kegiatan itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian
utama; yaitu kegiatan yang disengaja dan terprogram dan
kegiatan yang tidak disengaja atau bersifat spontan.
Ada berapa banyak kegiatan yang terprogram hendaknya
dibiasakan kepada peserta didik seperti (1) Biasakan peserta
didik bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengonstruksi
sendiri pengetahuan dan keterampilan dan sikap dalam
pembelajaran (2) Biasakan melakukan kegiatan inkuiri dalam
setiap proses pembelajaran (3) Biasakan peserta didik untuk
bertanya dalam proses pembelajaran (4) Biasakan belajar
kelompok (cooperative learning) (5) Biasakan oleh guru untuk
selalu menjadi ‚model‛ dalam setiap pembelajaran (6) Biasakan
melakukan refleksi dalam setiap akhir pembelajaran (7)
Biasakan melakukan penilaian yang sebenarnya, adil dan
transparan dengan berbagai cara (8) Biasakan peserta didik
untuk bekerjasama (team work) (9) Biasakan untuk belajar
dengan menggunakan berbagai sumber belajar (10) Biasakan
114
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peserta didik melakukan sharing dengan teman-teman untuk
menciptakan keakraban (11) Biasakan peserta didik untuk
selalu berpikir kritis dalam materi belajar (12) Biasakan untuk
selalu bekerjasama dan memberikan laporan kepada ke dua
orang tua peserta didik terhadap perkembangan prilakunya (13)
biasakan peserta didik berani untuk mengambil keputusan dan
juga berani menanggung resiko (14) Biasakan peserta didik
untuk tidak mencari kambing hitam dalam memutuskan
masalah (15) Biasakan peserta didik untuk selalu terbuka dalam
saran dan kritikan yang diberikan orang lain (16) Biasakan
peserta didik untuk terus-menerus melakukan inovasi dan
inprovisasi dalam melakukan pembelajaran demi perbaikan
selanjutnya.115
Kegiatan terprogram peserta didik di sekolah termasuk
banyak, tetapi kegiatan terprogram tersebut masih dipandang
tidak cukup, karena itu perlu ada kegiatan yang tidak terprogram
untuk dilakukan oleh pihak guru atau sekolah. Adapun kegiatan
yang tidak terprogram yang dimaksud (1) Kegiatan rutin, yaitu
pembiasaan secara terjadwal seperti salat berjamaah, salat duha
bersama, upacara bendera, senang memilihara kebersihan diri
sendiri dan lingkungan sekolah, dan kegiatan yang lainnya (2)
Kegiatan yang dilakukan secara spontan, pembiasaan yang
dilakukan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus, misalnya
pembentukan prilaku memberi salam, membuang sampah pada
tempatnya, melakukan antre dan sebagainya (3) Kegiatan dengan
keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk prilaku seharihari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik dan santun,
rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain,
datang ke sekolah dengan tepat waktu, dan lain-lain sebagainya.116
Metode dengan mengambil ibrah dan maudhah termasuk
metode yang dapat melatih daya nalar peserta didik. ‚Mengambil
115
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pembelajaran dan peringatan mendorong peserta didik menggunakan akal pikirannya, menelaah dan mempelajari gejalagejala kehidupan, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun
terhadap alam sekitarnya.‛117
Metode pemberian ibrah dan mauidhah sebagaimana yang
difirmankan Allah dalam QS. al-Gasyiyah (88): 21.


Terjemahnya:
Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana
diciptakan, dan langit, bagaimana ditinggikan? dan gununggunung bagaimana ditegakkan? dan bumi bagaimana
dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya
kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.118
Metode targhib dan tarhib (senang dan takut) suatu metode
yang digunakan pendidik atau guru dalam proses pembelajaran
menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam dengan cara
membuat senang peserta didik, dan juga membuat takut peserta
didik. Dalam penerapannya metode ini agar peserta didik mematuhi
berbagai aturan dan menjauhi bebagai larangan Allah swt.
Metode targhib dan tarhib ini bila diterapkan memungkinkan memberikan motivasi peserta didik untuk belajar suatu
bahan atau materi pembelajaran atas dasar minat yang
berdasarkan pribadi terlepas dari paksaan atau tekanan. Metode
ini berdasarkan motif-motif yang bersumber dari kesadaran
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pribadi yang oleh ahli psikologi sebagai suatu kegiatan positif
yang membawa keberhasilan dalam pembelajaran.119
Metode targhib dan tarhib peserta didik diberi petunjuk
yang benar, dan jika tidak mau mengikuti petunjuk diberitahukan
peserta didik bahwa ia tidak akan sukses. Peserta didik diberikan
pemahaman betapa besar usahanya dalam proses pembelajaran
ia akan mendapatkannya, jika usaha itu baik akan mendapatkan
kebaikan yang setimpal dan jika usaha itu tidak baik maka ia
akan mendapatkan kejelekan yang setimpal. Hal ini sesuai yang
dijelaskan Allah dalam firmannya QS. Zalzal (99): 7-8.

Terjemahnya:
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun,
niscaya akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun, niscaya akan
melihat (balasan)nya pula.120
Sistem atau metode yang disebutkan di atas jika dilihat
dari segi fungsinya adalah alat untuk mencapai tujuan. Maksudnya
jika sistem atau metode tersebut digunakan secara berdaya
guna akan mempercepat tercapainya tujuan penginternalisasian
nilai kepada peserta didik. Peran dan fungsi sistem atau metode
pembelajaran oleh ahli psikologi menyebutnya sebagai faktor
yang sangat menentukan. Ada banyak faktor yang berpengaruh
terhadap tercapainya tujuan pembelajaran, faktor itu terdiri dari.
a) Faktor yang ada pada diri organism itu sendiri yang disebut
faktor individual. Termasuk faktor ini antara lain; faktor
kematangan/pertumbuhan, kecerdasan latihan, motivasi, dan
faktor pribadi.
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b) Faktor yang ada di luar individual yang disebut faktor sosial,
yang termasuk faktor ini adalah faktor keluarga/keadaan
rumah tangga, guru dan cara/metode pembelajaran, alat-alat
dipergunakan dalam pembelajaran, lingkungan dan kesempatan
yang tersedia, dan motivasi sosial.121
Sistem atau metode yang digunakan guru dalam menginternalisasikan materi pembelajaran yaitu faktor organisme dan
faktor sosial. Faktor organism yaitu kematangan pertumbuhan,
kecerdasan, latihan motivasi. Sedangkan faktor sosial yaitu
faktor yang berada di luar guru yang turut memberikan pengaruh,
lambat atau cepatnya tercapai tujuan internalisasi nilai pendidikan
dan pembelajaran, baik tujuan secara umum dan maupun tujuan
secara khusus.
Tujuan secara umum yang dimaksudnya yakni tujuan
pendidikan nasional yaitu: ‚Berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.‛122
Tujuan pendidikan nasional di atas juga menjadi bagian
utama tujuan pendidikan agama Islam, sebab tujuan yang
hendak dicapai secara nasional itu pula yang ingin dicapai oleh
pendidikan agama Islam seperti bertakwa kepada Tuhan yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan inilah yang dimaksud
tujuan umum dari pendidikan agama Islam. Tujuan umum yang
dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai baik tujuan
pendidikan maupun tujuan pembelajaran.
Tujuan umum pendidikan dan pembelajaran agama Islam
yaitu tujuan yang meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang
meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan
121

Abdurrahman Saleh, dkk., Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif
Islam, cet. II: Jakarta; Prenada Media, 2005, h. 224-225.
122
Lihat Marwan Sarijo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa Tinjauan
Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia , cet. I: Jakarta; Yayasan

Ngali Aksara dan Pena Madani, 2010, h. 161.
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pandangan. Tujuan ini berbeda pada setiap jenis, dan jenjang,
umur, kecerdasan, situasi dan kondisi dengan karangka yang
sama. Bentuk insan kamil dan pola takwa harus tergambar pada
pribadi seseorang yang sudah diinternalisasikan pendidikan
agama Islam walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang
rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut.123
Tujuan pendidikan Islam dalam pandangan di atas adalah
terbentunya insan kamil. Dalam konsep ini bahwa tujuan
diinternalisasikan pendidikan agama Islam agar supaya manusia
sebagai peserta didik yang sudah diinternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam dapat menjadi sosok Nabi Muhammad saw. yang
merupakan nur Allah swt. yang menjadi penampakan atau
penjelmaan di dunia. Selain itu insan kamil adalah sosok
khalifah Allah swt. yang diutus ke bumi yang di dalamnya
terkandung zat Allah swt. dan sifat-sifat-Nya sebagai citranya.
Karena itu insan kamil tersimpan segala rahasia Allah dengan
segala sifat Jamal dan Jalal-nya. Kemudian sifat-sifat tersebut
terinternalisasi ke dalam diri insan kamil dalam bentuk tingkah
laku kehidupannya sebagai manusia di dunia ini.124
Tujuan diinternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
terbentuknya insan kamil, dan insan kamil itu sendiri adalah
sosok yang sesuai dinampakkan oleh Nabi Muhammad saw
dalam segala aspek kehidupannya. Penampakan sosok Nabi
Muhammad saw. itu sebagai manusia yang sempurna budi
pekertinya, sebagai manusia yang sempurna akhlaknya.
Hakikat pendidikan akhlak menurut padangan pendidikan
Islam adalah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi
manusia insan kamil, dari segi akhlak dimana dalam kehidupannya menjadi kunci pembuka kebaikan yang menutup jalan
keburukan, kapan dan dimana ia berada.125
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Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, cet. IX: Jakarta: Bumi
Aksara, 2011, h. 30.
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Lihat M. Dawam Rahardjo, Insan Kamil, Konsep Manusia Menurut Islam,
cet. 2: Jakarta; Pustaka Grafitipers, 1987, h. 104-105.
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Lihat Miqdar Yaljin, at-Tarbiyah al-Akhlaqiyah al-Islamiyah, cet. I:
Mesair Maktabah al-Khariji, 1937 H. 1977 M., h. 100.
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Pendidikan Islam yang dilaksanakan di lembaga-lembaga
pendidikan baik formal (sekolah) maupun non formal (di luar
sekolah) bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia
insan kamil. Peserta didik yang terbentuk menjadi insan kamil
pada gilirannya membuka kunci kebaikan, dan bahkan menutup
jalan keburukan. Sikap yang demikian sudah tertanam sehingga
keberadaannya dimana saja dan kapan saja tetap menjadi
pelopor untuk mengerjakan kebaikan dan juga pelopor mencegah
terjadinya perbuatan yang buruk. Rasulullah bersabda.

Artinya:
Dari Abi Hazim dari Sahal bin saad. Sesungguhnya
Rasulallahi saw. bersabda Alangkah bahagianya seorang
hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai pintu kebaikan
dan penutup keburukan. Alangkah celakanya sesorang
hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka
kejahatan dan penutup pintu kebaikan. (H.R. Ibnu Majah)
Tidak mengherankan jika Nabi Muhammad saw. sebagai
utusan Allah swt diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan
akhlak manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadisnya.

:
Artinya:
Dari Abi Hurairah Berkata Bersabda Rasulullah Saw.
Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia. (H.R. Ahmad).
126
Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwairi, Sunan ibnu Majah, Juz
I: Bairut; Darul Fiqr, h. 87.
127

Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz XIV, cet. II:
Mu’assasah al-Risalah, 1420 H/1999 M., h. 512.
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Jadi maksud dan tujuan kehadiran Nabi Muhammad saw.
diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia yang
rusak, dan menyempurnakan akhlak manusia yang belum
sempurna. Bahkan Nabi Muhammad saw. dalam sebagai sosok
yang sempurna iman dan akhlaknya yang menjadi contoh dan
teladan bagi semua manusia. Hal ini ditegaskan dalam hadisnya.

Artinya:
Dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallahu alaihi wa sallam
bersabda. Orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. (H.R. Ibnu
Hibban).
Konsep pendidikan agama Islam menunjukkan bahwa
tanda tercapainya mengiternalisasikan nilai pendidikan agama
Islam ditampakkan pada sosok pribadi yang memiliki akhlak
mulia. Dan hal ini menginspirasi oleh para pakar pendidikan
Islam bahwa tujuan diinternalisasikannya pendidikan agama
Islam adalah pembentukan akhlak mulia, walaupun tujuantujuan yang lainnya tidak dikesampingkan. Ini berarti bahwa
menginternalisasi nilai pendidikan agama Islam harus secara
bersama-sama tujuan-tujuan yang lainnya. Dikalangan pakar
pendidikan Islam ada yang merumuskan setidaknya ada lima
tujuan pendidikan agama Islam yang harus diinternalisasikan
kepada peserta didik.
1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia
2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat
3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi
kemanfaatan
4) Menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada peserta didik
dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (curiocity)
128

Muhammad bin Hibban bin Abu Hatim al-Tamimi al-Basti, Shahih Ibn
Hibban, Juz II, cet. II: Bairut; Mu’assasah al-Risalah, 1414 H/1993 M., h.227.
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5) Menyiapkan peserta didik dari segi professional, teknis,
dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu
supaya dapat mencari rezeki dalam hidup dan hidup
dengan mulia di samping memilihara segi-segi keruhanian
dan keagamaan.129
Lima tujuan pendidikan di atas secara khirarki ditempatkan
pertama adalah pembentukan akhlak mulia. Ini berarti bahwa
akhlak mulia dalam pendidikan Islam merupakan prioritas
pertama yang harus dicapai, selanjutnya melangkah kepada
tujuan selanjutnya persiapan hidup di dunia dan akhirat,
persiapan mencari rezeki, dan menumbuhkan ruh ilmiah dan
pengetahuan dan menyiapkan peserta didik dari segi professional
tertentu.
Pakar pendidikan lainnya menjelaskan bahwa: Pendidikan
akhlak merupakan ruh pendidikan Islam, dan para ulama muslim
sekapat bahwa pendidikan akhlak adalah ruh pendidikan Islam.
Untuk mencapai akhlak yang sempurna merupakan tujuan utama
suatu pendidikan. Namun tidak berarti mengurangi perhatian
terhadap pendidikan jasmani, pemikiran yang berorientasi ilmu
dan amal, akan tetapi yang dimaksud pendidikan akhlak adalah
suatu bagian dari beberapa bentuk pendidikan, karena seorang
peserta didik membutuhkan kekuatan pada tubuh, akal, ilmu dan
amal pebuatannya, dan pendidikan akhlak, kepekaan, kehendak,
perasaan dan kepribadian.130
Ruh pendidikan Islam adalah akhlak, karena itu menjadi
tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam adalah
terbentuknya akhlak mulia peserta didik. Pandangan di atas
juga tidak menapikan aspek-aspek lainnya seperti pendidikan
jasmani, kepekaan atau perasaan, kehendak, akal, ilmu dan amal.
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Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, Falsafatut al-Tarbiyah alIslamiyah, Alih Bahasa: Hasan Langgulung, Dengan Judul Falsafah Pendidikan
Islam, cet. I: Jakarta; Bulan Bintang, 1979, h. 416-417.
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Lihat Muhammad Athiyah al-Abrasyi, at-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo:
Darul Ulum, t. th., h. 9.
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Para ulama pendidik Islam bersepakat bahwa tujuan
pendidikan dan pembelajaran bukan hanya mengisi otak para
peserta didik dengan berbagai pengetahuan, dan membelajarkan
kepada mereka dengan beberapa materi pembelajaran yang
belum diketahui, akan tetapi tujuan pendidikan adalah bagaimana
memperbaiki akhlak mereka dan membimbing jiwa mereka,
sehingga dari pribadi mereka sifat-sifat yang luhur dan mulia.
Pendidikan akhlak juga bertujuan untuk membiasakan mereka
berperilaku mulia serta mempersiapkan mereka kepada kehidupan
yang cerah, kesemuanya itu terwujud atau tercapai dalam
keikhlasan dan kesucian batin. Sehingga dapat dikatakan bahwa
tujuan utama pendidikan Islam adalah memperbaiki akhlak, dan
mensucikan jiwa mereka sebagai peserta didik. Karena itu
semua mata pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik
harus berorientasi kepada akhlak dan semua pendidik atau guru
wajib menjaga akhlak serta para guru seyogyanya selalu
memikirkan akhlak agama sebelum melakukan sesuatu hal,
akhlak agama merupakan akhlak yang terbaik dan sempurna
dan akhlak mulia yang baik adalah tiangnya pendidikan Islam.
Kesimpulan dari tujuan utama pendidikan Islam tersebut adalah
terhimpun dalam suatu kata yaitu kemuliaan atau fadhilah 131
Proses internalisasi pendidikan agama Islam membutuhkan
berbagai metode, para pendidik dalam proses internalisasi itu
perlu memilih metode yang cocok dengan kondisi lingkungan,
memilih metode yang cocok dengan alat yang tersedia, serta
sesuai dengan perkembangan peserta didik, serta memilih
metode yang cocok pula pendidik atau guru. Keserasian antara
metode, kemampuan pendidik, alat dan lingkungan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan agama Islam dengan mudah
dan berkualitas, yakni terinternalisasi nilai-nilai pendidikan agama
Islam tersebut tepat pada sasaran baik dari aspek knowing, doing,
dan being peserta didik.
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Lihat Muhammad Athiyah al-Abrasyi, at-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo:
Darul Ulum, t. th., h.10.

BAGIAN KEEMPAT

KONSEP TENTANG AKHLAK MULIA

A

khlak dari segi etimologi atau bahasa berasal bahasa
Arab, isim masdar (bentuk intuitif) dari kata akhlaqa,
yukhliqu, ikhla>qan, didasarkan pada timbangan (wasan)
tsula>si maji>d af’ala, yuf’ilu dan if’a>lan yang berarti al-jasi>yah
(perangai), ath-thabi>’ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat
(kebiasaan, kelaziman), al-maru> ’ ah (peradaban yang baik),
dan ad-di> n (agama).1
Akhlak dari segi terminologi atau istilah adalah sifat yang
tertanam dalam jiwa(manusia) sehingga dapat melahirkan suatu
perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui pemikiran
yang lama. Jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang
terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama dinamakan
akhlak yang baik. Manakalah ia melahirkan tindakan yang tidak
baik (jahat) maka dinamakan akhlak yang buruk.2
Berdasarkan pengertian di atas, maka akhlak pada garis
besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama
yaitu; akhlak yang baik atau akhlak mulia, dan akhlak yang
buruk atau akhlak yang tidak mulia. Akhlak mulia diistilahkan
dalam Islam akhla> k al-Kari> m atau akhla> k al-Mahmu> d ah ,
sedangkan akhlak yang tidak baik diistilahkan dalam Islam
akhla>k al-Mazmu>mah.
Akhlak sebagai implimentasi dari iman dalam segala
bentuk prilaku atau perbuatan. Di antara contoh akhlak yang
diajarkan oleh Lukman kepada anaknya. Intisari pendidikan
akhlak yang diajarkan oleh Lukman kepada anaknya dapat
dilihat pada QS. Lukman (31): 13.

1
Abuddin Nata, Akhlak Tasauf, ed. 7: Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,
2008, h.1.
2

Lihat Al-Gazali, Ihya Ulumuddin, Juz III, Mesir: al-Maktaba al-Tijariyah alKubra, 505 H., h.53.
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Terjemahnya:
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pembelajaran kepadanya: "Hai anakku,
janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman
yang besar".3
Analisis firman Allah swt. di atas, bahwa Lukman menginternalisasikan kepada anaknya tentang akhlak kepada Allah
swt. Mensekutukan Allah swt. merupakan akhlak yang tidak
baik, dan itu merupakan perbuatan yang zalim. Orang yang
berbuat zalim melanggar larangan Allah swt. dan merupakan
perbuatan dosa besar.
Pendidikan akhlak selanjutnya yang diinternalisasikan
Lukman kepada anaknya adalah akhlak terhadap orang tua.
Allah berfirman dalam QS. Lukman (31): 14-15.

Terjemahnya:
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya
dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan
menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk
3

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 654.
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mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada
pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian
hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.4
Pendidikan akhlak yang diinternalisasikan Lukaman
kepada anaknya berdasarkan firman Allah swt. di atas adalah
akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua berbuat
baik kepadanya, dan jika orang tua tersebut tergolong orang
musyrik tidak dibenarkan mengikutinya.
Pendidikan akhlak selanjutnya diinternalisasikan Lukman
kepada anaknya adalah akhlak terhadap orang lain dan akhlak
terhadap penampilan diri difirmankan dalam QS. Lukman (31):
18-19.

Terjemahnya:
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka
bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan
sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.5
Akhlak mulia yang diinternalisasikan Lukman terhadap
anaknya menjadi rujukan dalam proses pendidikan, termasuk

4
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h.654-655.
5

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 655.
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pendidikan di lingkungan pendidikan formal (sekolah). Menginternalisasikan nilai akhlak mulia terhadap Allah, terhadap ibu
bapak, terhadap orang lain dan diri sendiri.
Akhlak suatu perbuatan yang mencakup seluruh aspek
kehidupan manusia, tidak hanya berkaitan dengan tingkah laku
perbuatan, tetapi yang lebih dalam hingga sampai kepada jiwa
batin dan pikiran. Luasnya cakupan akhlak ini sehingga ada
yang membagi akhlak.
1) Akhlak terhadap Allah
2) Akhlak terhadap sesama manusia
3) Akhlak terhadap lingkungan.6
Apabila dibandingkan antara internalisasi pendidikan
akhlak Lukman terhadap anak dengan pandangan di atas maka
pendidikan akhlak meliputi.
A. Akhlak terhadap Allah
Akhlak terhadap Allah dikelompokkan menjadi dua bagian
utama yaitu akhlak mulia dan akhlak buruk.
Manusia diperintahkan berhubungan dangan Allah swt.,
dan dalam hubungan itu ada tata aturan yang diatur agar hubungan
itu termasuk hubungan yang baik memiliki kemuliaan. Termasuk
akhlak mulia terhadap Allah adalah (1) bertaubat, pernyataan
sikap atas kesalahan yang diperbuat dan berjanji meninggalkannya, selanjutnya memperbanyak perbuatan atau amal yang baik.
(2) bersabar sikap untuk menahan atas kesulitan yang dialami,
berusaha untuk melepaskan diri dari kesulitan tersebut tanpa ada
rasa emosi dan benci, artinya ikhlas menerima kesulitan tersebut
dengan anggapan bahwa itu adalah cobaan. (3) Bersyukur suatu
sikap memanfaatkan nikmat fisik dan non-fisik yang diberikan
Allah sehingga senantiasa meningkatkan pendekatan dan
beribadah kepada Allah. (4) Bertawakkal sikap penyerahan
berbagai usaha kepada Allah setelah melakukan usaha yang
6

Lihat Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas
Pelbagai Persoalan, cet. XV: Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2004, h.261-271.
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sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.
(5) Ikhlas suatu sikap menjauhkan diri dari sifat riya bila
melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. (6) Raja sikap jiwa
menunggu atau mengharapkan sesuatu yang disenangi Allah
setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya
sesuatu yang diharapkan. Jika ada orang tidak bekerja lalu
mengharap maka itu disebut tamanni (hayalan). (7) bersikap takut
yaitu suatu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang tidak
disenangi oleh Allah, dan berupaya tidak melakukan perbuatan
yang ditakutkan tersebut.7
Sedangkan akhlak yang buruk atau mazamumah terhadap
Allah (1) takabbur suatu bentuk sifat menyombongkan diri,
sehingga tidak mengakui kekuasaan Allah, dan bahkan mengingkari
nikmatnya. (2) Musyrik sikap mempersekutukan Allah dengan
makhluk ciptaan-Nya, atau menyatakan ada makhluk yang
menyamai Allah. (3) Murtad yakni meninggalkan agama Islam
untuk menjadi kafir (4) Munafik sikap menampilkan dirinya
yang tidak sesuai kemauan hatinya dalam kehidupan beragama.
(5) Riya suatu sikap yang selalu menunjuk-nunjukkan perbuatan
baik yang dilakukannya, melakukan perbuatan dan ibadah karena
ingin dipuji oleh orang lain. (6) Boros suatu sikap yang melampaui
batas-batas ketentuan agama. (7) Rakus atau tamak suatu sikap
yang tidak pernah merasa cukup, selalu ingin menambah apa
yang dimiliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.8
B. Akhlak terhadap Sesama Manusia
Akhlak baik atau mulia terhadap sesama manusia meliputi
(1) Balas kasih dan sayang suatu sikap atau jiwa yang senantiasa
membantu, menyantuni orang lain. (2) Rasa persaudaraan suatu
sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu
7
Lihat Mahjuddin, Akhlak Tasauf I Mu’jizat Nabi Karamah Wali Ma’rifat
Sufi, cet. II: Jakarta; Kalam Mulia, 2011, h. 10-16.
8

Lihat Mahjuddin, Akhlak Tasauf I Mu’jizat Nabi Karamah Wali Ma’rifat
Sufi, cet. II: Jakarta; Kalam Mulia, 2011 , h. 17-21.
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dengan orang lain. (3) Memberi nasihat suatu usaha untuk
senantiasa memberi petunjuk yang baik terhadap orang lain bila
melihat orang tersebut mengerjakan perbautan buruk. (4) Memberi
pertolongan suatu usaha untuk membantu orang lain yang
sedang mengalami kesulitan (5) Sopan santun suatu sikap jiwa
yang lemah lembut terhadap orang lain sehingga dalam perkataan
dan perbuatannya selalu mengandung adab kesopanan yang
mulia. (6) Suka memaafkan yaitu sikap dan prilaku seseorang
yang suka memaafkan kesalahan orang lain yang pernah
diperbuat terhadapnya.9
Sedangkan akhlak yang tidak baik atau tidak mulia
terhadap sesama manusia meliputi. (1) mudah marah, kondisi
emosi yang tidak dapat dikendalikan kesadarannya sehingga
menampakkan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain.
(2) Iri hati atau dengki, sikap kejiwaan seseorang yang selalu
menginginkan agar kebahagiaan dan kenikmatan orang lain
hilang. (3) Mengadu-adu, suatu sikap dan perilaku yang suka
memindah-mindahkan perkataan seseorang kepada orang lain
dengan maksud hubungan keduanya rusak. (4) Mengupat, suatu
sikap dan perilaku suka membicarakan keburukan orang lain.
(5) Bersikap congkak, bentuk sikap dan prilaku yang suka
menampilkan kesombongan dalam bentuk tingkah laku dan
perbuatan. (6) Sikap kikir, suatu sikap dan perilaku yang tidak
mau memberikan jasa kepada orang lain. (7) Berbuat aniaya,
suatu bentuk sikap dan perbuatan yang dapat merugikan orang
lain baik kerugian materil maupun moril.10
Akhlak terhadap sesama terutama akhlak yang baik atau
akhlak mulia harus dilaksanakan, sebab hal itu akan mendatangkan
manfaat terhadap orang lain dan bahkan terhadap diri sendiri
yang melakukan dan melaksanakan akhlak mulia tersebut. Akhlak
yang tidak baik atau tidak mulia perlu dihindari dan bahkan
9
Lihat Mahjuddin, Akhlak Tasauf I Mu’jizat Nabi Karamah Wali Ma’rifat
Sufi, cet. II: Jakarta; Kalam Mulia, 2011, h. 22-28.
10

Lihat Mahjuddin, Akhlak Tasauf I Mu’jizat Nabi Karamah Wali Ma’rifat
Sufi, cet. II: Jakarta; Kalam Mulia, 2011, h. 29-34.
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ditinggalkan sebab akan akan mendatangkan mala petaka terhadap
orang lain maupun kepada diri sendiri yang melakukan.
C. Akhlak terhadap Alam Lingkungan
Akhlak baik atau mulia terhadap alam lingkungan meliputi
(1) mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam sebaikbaiknya. (2) Memperbaiki sanitasi lingkungan sekitar (3) Menjaga
kelestarian hutan (4) Tidak melakukan pencamaran lingkungan
dan polusi udara (5) Menanam pohon disekitar lingkungan
tempat tinggal (6) Menjaga kebersihan lingkungan tempat
tinggal.
Akhlak yang tidak baik atau akhlak yang tidak mulia
terhadap lingkungan meliputi (1) Tidak mengola dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya. (2) Tidak memperbaiki
sanitasi lingkungan sekitar. (3) Merusak hutan (4) Senantiasa
melakukan perbuatan yang dapat mencemari dan mengori
lingkungan maupun udara. (5) Menebang pohon secara liar (6)
tidak menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar.
Akhlak terhadap lingkungan merupakan juga perintah Allah
swt. sebagaimana yang difirmankan dalam QS. Ar-Ruum (30): 41.

Terjemahnya:
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka,
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).11
Allah swt. memerintahkan berakhlak baik terhadap
lingkungan, khususnya kepada alam sekitar, sebab perbuatan
tersebut akan mendatangkan manfaat kepada segenap manusia.
11

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Revisi: Surabaya;
Jaya Sakti, 2002, h. 647.
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Allah swt. melarang berakhlak tidak mulia terhadap alam
lingkungan sebab tidak berakhlak mulia itu akan mendatangkan
becana dan mala petaka kepada segenap manusia dan bahkan
makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan.
D. Akhlak terhadap Diri Sendiri.
Akhlak yang baik atau akhlak mulia terhadap diri sendiri
meliputi (1) menjaga dan melindungi agar supaya tidak mudah
terserang penyakit. (2) Makan dan minum dengan makanan
serta minuman yang bemineral, berprotein dan bervitamin. (3)
berobat jika terserang penyakit. (4) Membersihkan tubuh dan
bagian-bagiannya secara teratur. (5) Mengatur waktu senggang
dan beristirahat yang cukup. (6) tidak berlebih-lebihan dalam
hal makan, minum dan seks. (7) Memilihara agar anggota tubuh
tetap cantik, tanpan indah dipandang mata.
Akhlak yang buruk atau akhlak yang tidak mulia terhadap
diri sendiri meliputi (1) Tidak menjaga dan tidak melindungi
agar tidak mudah terserang penyakit. (2) Tidak memberi makan
dan minum dengan makanan serta minuman yang bemineral,
berprotein dan bervitamin. (3) Tidak berobat jika terserang
penyakit. (4) Tidak membersihkan tubuh dan bagian-bagiannya
secara teratur. (5) Tidak mengatur waktu senggang dan
beristirahat yang cukup. (6) Berlebih-lebihan dalam hal makan,
minum dan seks. (7) Tidak memilihara agar anggota tubuh
sehingga rusak tidak cantik, tidak tanpan dan tidak indah
dipandang mata.
Allah swt. memerintahkan agar supaya memelihara
anggota tubuh dan tidak membebani tubuh melebih dari
bebannya. Hal ini difirmankan dalam QS. al-Baqarah (2): 195.

...
Terjemahnya:
… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
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Allah swt. Memerintahkan memelihara anggota tubuh,
dan pemeliharaan anggota tubuh merupakan salah satu bentuk
akhlak yang mulia, yakni memuliakan dan mensyukuri nikmat
Tuhan yang telah memberikan anggota tubuh yang kuat, cantik,
tanpan. Pemiliharaan anggota tubuh tersebut merupakan suatu
perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu dinilai
sebagai akhlak mulia.
Akhlak mulia yang diperbuat oleh seseorang tidak hanya
berkaitan dengan diri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan
orang lain dan makhluk lainnya yang ada di sekelilignya.
Manusia yang berakhlak mulia adalah manusia yang tidak
mementingkan diri sendiri atau indvidualistik, ia adalah makhluk
sosail suka membantu dan menolong sesama. Jadi pada dasarnya
orang yang berakhlak mulia adalah manusia yang memiliki
kasih sayang terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, bahkan
tidak terbatas pada manusia tetapi juga kepada makhluk-makhluk
lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, lingkungan alam
sekitar. Akhlak mulia terhadap makhluk lain ia senang
memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar sebagai tempat
hidup makhluk lain, tidak menebang pohon di hutang secara
sembarangan, melainkan memiliki pertimbangan yang matang
untuk kelangsungan hewan dan tumbuh-tumbuhan itu sendiri.
Pakar pendidikan karakter menjelaskan pula bahwa nilai
akhlak mulia yang paling penting diinternalisasikan dalam
kehidupan manusia khususnya peserta didik saat ini meliputi
akhlak mulia terhadap diri sendiri, nilai akhlak mulia berkaitan
dengan orang atau makhluk lain, dan nilai akhlak mulia dengan
ketuhanan. Jenis-jenis akhlak mulia jika dilihat cakupannya amat
luas dan tidak dapat dibedakan akhlak mulia yang tergolong
pada akhlak diri sendiri, dan akhlak mulia pada makhluk atau
orang lain serta akhlak mulia terhadap Tuhan. Untuk lebih
jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut.
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Nilai Akhlak Mulia
yang Terkait Diri
Sendiri
Jujur
Kerja keras
Tegas
Sabar
Ulet
Ceria
Teguh
Terbuka
Visioner
Mandiri
Tegar
Pemberani
Reflektif
Tanggung jawab
Disiplin
Dan sebagainya

Nilai Akhlak Mulia
yang Terkait
Otang/Makhlkuk lain
Senang membantu
Toleransi
Murah senyum
Pemurah
Kooperatif/mampu
bekerjasama
Komunikatif
Amar ma’ruf
(menyeru kebaikan)
Nahi munkar
(mencegah
kemungkaran)
Peduli (manusia,
alam)
Adil
Dan sebagainya

Nilai Akhlak
Mulia dengan
Ketuhanan
Ikhlas
Ikhsan
Iman
Takwa
Dan
sebagainya12

Pakar pendidikan akhlak lainnya ada yang menyerhanakan
bahwa menginternalisasikan akhlak mulia kepada peserta didik
hanya tujuh, ia menyebutnya 7 spiritual core values(nilai dasar
ESQ) yang diambil dari sifat-sifat Allah yang terletak pada
pusat orbit(God Spot). Ketujuh akhlak mulia tersebut adalah.
a) Jujur, adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah,
Al-Mukmin
12

Lihat Dharma Kusuma, dkk., Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik
di Sekolah, cet. Kedua: Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2011, h.14
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b) Tanggung jawab, adalah wujud pengabdian manusia kepada
sifat Allah, Al-Wakil
c) Disiplin, adalah wujud pengabdian mansuia kepada sifat
Allah, Al-Matiin
d) Kerjasama, adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat
Allah, Al-Jaami’
e) Adil, adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah
Al ‘Adl
f) Visioner, adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat
Allah Al Aakhir
g) Peduli, adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah
As Sami’ dan Al Bashir.13
Pendapat di atas sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia
saat sekarang ini yang mengalami krisis moral, krisis akhlak
mulia. Dalam kehidupan berbagsa dan bernegara yang dipetingkan
adalah ‚kekuasaa, harta, dan tahta‛. Sikap yang seperti itu dapat
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang
pada gilirannya merugikan oleh semua pihak sebagai warga
Negara Indonesia.
Memperkuat basis pertahanan dari kehancuran yang
diakibatkan oleh kekuasaan, harta dan tahta dimulai dari lembagalembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal
(sekolah). Peserta didik di sekolah merupakan generasi muda
sangat pentimng diinternalisasikan nilai-nilai kejujuran, tanggung
jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner dan peduli. Penginternalisasian nilai-nilai tersebut menjadi landasan yang kokoh
dalam melanjutkan pembangunan bangsa dimasa yang akan
datang.
Peserta didik yang sedang belajar di sekolah, khususnya
di SMA sebentar akan menggatikan posisi para pemegang
kebijakan sekarang ini, baik yang ada di lembaga legeslatif,
eksekutif, yudikatif, Tentara Nasional Indonesia, dan kepolisian.
13
Ary Ginanjar Ahustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi
dan Spritual ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, Jakarta; Arga,

2000, h. 90.
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Pengganti generasi tua itu dari generasi muda perlu banyak
mengetahui mengamalkan akhlak mulia yaitu akhlak mulia yang
ditanamkan sejak kecil di lingkungan keluarga, di lingkungan
sekolah. Adanya usaha penginternalisasian akhlak mulia di
kalangan peserta didik di SMA itu dapat diyakini bahwa generasi
bangsa akan menjadi semakin baik, akan semakin terarah dalam
mengembang tugas-tugas kenegaraan, kebangsaan dimasa yang
akan datang.

BAGIAN KELIMA

SISTEM INTERNALISASI NILAI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SMA DI KAB. SIDENRENG RAPPANG
A. Pelaksanaan Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan Agama

Islam pada SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang

Menanamkan nilai pendidikan khususnya pendidikan
agama Islam kepada peserta didik pada setiap jenjang pendidikan
memiliki spesifikasi masing-masing. Maksudnya menanamkan
nilai pendidikan agama Islam pasti ada ciri-ciri tersendiri, sistem
tersendiri atau metode tersendiri yang menyebabkan berbedabeda. Selain itu juga disebabkan oleh kemampuan guru dalam
mengelolah pembelajaran, atau karena karakteristik perkembangan
jiwa dan emosi peserta didik serta kecerdasan kelompok peserta
didik yang menjadi sasaran internalisasi. Disamping itu tidak
menutup kemungkinan bahwa dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik ada yang hampir
sama, atau persis sama sistem yang digunakan guru atau metode
antara guru pendidikan agama Islam SMA yang satu dengan
guru pendidikan agama Islam SMA yang lainnya.
Penulis meyakini bahwa di setiap SMA tersebut guru
memiliki ciri tersendiri, sistem atau metode tersendiri dalam
menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik, demikian pula tidak
menutup kemungkinan juga bahwa guru dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam memiliki persamaan ciri,
persamaan sistem atau persamaan metode.
Ketika penulis melakukan pengamatan dibeberapa sekolah
yang dikunjungi penulis menemukan dua variasi sistem internalisasi
nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran, yakni
sistem pelaksanaan yang berlangsung di ruangan yang biasa
disebut intrakurikuler, dan pelaksanaan yang berlangsung di
121
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luar ruangan yang biasa disebut ekstrakurikuler. Mengetahui
secara pasti pelaksanaan sistem internalisasi melelui proses
pembelajaran dijelaskan oleh guru SMA Negeri 1 Tellu Limpoe
sebagai berikut.
Pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1
Tellu Limpoe biasa dilangsungkan di dalam ruangan dan
juga di luar ruangan. Proses pelaksanaan di dalam ruangan
biasanya materi yang ditetapkan di dalam kurikulum
pendidikan agama Islam, sedangkan yang dilangsungkan di
luar ruangan yang tidak ditetapkan dalam kurikulum
pendidikan agama Islam, tetapi ditetapkan oleh pihak
sekolah dan guru pendidikan agama Islam, materi yang
diinternalisasikan adalah materi yang dapat menunjang isi
dan tujuan yang tercantum dalam kurikulum atau menunjang
tujuan pendidikan agama Islam secara intrakurikuler.1
Berdasarkan penjelasan dari guru pendidikan agama Islam
di atas dipahami bahwa proses internalisasi nilai pendidikan
agama Islam yang dilaksanakannya adalah proses internalisasi
intrakurikuler dan proses internalisasi ekstrakurikuler. Proses
internalisasi intrakurikuler adalah suatu proses internalisasi
nilai pendidikan agama Islam dengan menyajikan materi
berdasarkan kurikulum nasional maupun lokal. Isi atau materi
kurikulum nasional suatu materi yang ditetapkan melalui
peraturan pemerintah dalam rangka menunjang tercapainya
tujuan pendidikan nasional.
Pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam yang dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam SMA
Negeri 1 Tellu Limpoe di atas senada yang dikemukakan oleh
guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Panca Lautang
dengan mengatakan.
Sesuai penerapan aturan di SMA Negeri 1 Panca Lautang
ini pelaksanaan pendidikan agama Islam mendukung visi
dan misi pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
1

Dra. Hj. Hadrah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri Tellu Limpoe,

Wawancara, Tanggal 7 September 2012, di Rauang Tunggu.
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Penjabaran visi tersebut melalui sistem, pendekatan dan
metode yang baik, proses yang berlangsung di dalam kelas
sebagai kegiatan intrakurikuler serta yang berlangsung di
luar kelas sebagai kegiatan ekstrakurikuler.2
Penjelasan guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1
Panca Lautang di atas bahwa pelaksanaan pendidikan agama
Islam bertitik tolak dari kebijakan pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang
dimaksud adalah visi dan misi pendidikan yang diusung oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam
mensukseskan tujuan pendidikan nasional.
Visi pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah;
“Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Prima dalam Upaya
Menciptakan SDM yang Mandiri, Berbudaya, Religius dan
Berdaya Saing.” Sedangkan misi pendidikan yang dimaksud
adalah.
1. Meningkatkan perluasan dan kesempatan memperoleh
pendidikan
2. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas manajemen
pelayanan pendidikan yang transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan mutu/kualitas sarana prasarana pendidikan
4. Meningkatkan dan menumbuh kembangkan keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia bagi insan pendidikan untuk
memenuhi tuntutan relevansi kebutuhan pendidikan
5. Meningkatkan mutu luaran pendidikan dalam rangka
menghadapi persaingan global.3
Sistem yang diterapkan oleh guru pendidikan agama
Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didiknya sesuai dengan bidangnya terwujudnya
peserta didik yang religius. Peserta didik yang religius tersebut
2

Dra. Sahlah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Panca Lautang,

Wawanvcara Tanggal 7 September 2012, di Ruangan guru.
3

Lihat Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang

2012.
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adalah peserta didik yang memiliki iman dan takwa, memiliki
akhlak mulia, secara operasional peserta didik yang religius yang
dimaksudkan dalam visi adalah meningkatkan dan menumbuh
kembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi insan
pendidikan untuk memenuhi tuntutan relevansi kebutahan
pendidikan.
Bila dianalisa alur penjelasan guru di SMA Negeri 1
Panca Lautang tersebut di atas visi dan misi pendidikan
Kabupaten Sidenreng Rappang dijadikan landasan operasional
dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan sistem internalisasi
nilai pendidikan agama Islam di SMA tersebut pada garis
besarnya ada dua yaitu sistem intrakurikuler dan sistem
ekstrakurikuler.
Ketika penulis melakukan wawancara kepada pihak
penaggung jawab yaitu Kepala SMA Negeri 1 Panca Lautang
menanyakan pertanyaan yang sama tetapi dijawab jawaban
yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dari guru pendidikan
agama Islam. Penjelasan Kepala SMA tersebut sebagai berikut.
Pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Panca Lautang
adalah bidang studi sangat penting, karena itu pelaksanaannya tidak hanya di sajikan dalam bentuk intrakurikuler atau
belajar di kelas, tetapi juga sangat penting disajikan dan
dilaksanakan dalam bentuk ekstrakurikuler atau di luar
kelas.4
Pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam kepada peserta didik dalam bentuk intrakurikuler dan
ekstrakurikuler dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam
SMA Negeri 1 Tellu Limpoe.
Lazimnya pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMA
khususnya di SMA Negeri 1 Tellu Limpoe ada dua bentuk
yang ditempuh oleh guru, yakni bentuk intrakurikuler yang
pada intinya penginternalisasian materi pendidikan agama
4

Drs. H. M. Ilyas, M. Pd. Kepala SMA Negeri 1 Panca Lautang, Wawancara,
Tanggal 7 September 2012, di Ruang Kerjanya.
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Islam dalam bentuk pengertian, pengetahuan, kecakatan,
kemahiran dan ketrampilan. Bentuk selanjutnya adalah
ekstrakurikuler yang intinya penambahan pengetahuan,
kecakatan, kemahiran dan keterampilan yang belum mantap
pada kegiatan ekstrakurikuler.5
Berdasarkan penjelas guru pendidikan agama di atas
dipahami bahwa proses internalisasi nilai pendidikan agama
Islam yang dilangsungkan dalam bentuk intrakurikuler lebih
banyak memberikan pengetahuan kepada peserta didik,
pengetahuan tersebut berupa pengetahuan yang mengandung
pengertian, ini berati bahwa menanamkan konsep kepada
peserta didik untuk diketahui sebagai suatu ilmu. Selain itu
pula guru pendidikan agama Islam memberikan kecekatan,
kemahiran atau keterampilan. Menurut guru pendidikan agama
Islam tersebut kecakatan dan kemahiran tidak cukup kalau
hanya disajikan dalam bentuk intrakurikuler, karena itu dalam
mempermantap pengetahuan, konsep dan kecekatan serta
kemahiran tersebut dilakukan kegiatan ekstrakurikuler.
Kepala SMA Negeri 1 Duapitue menjelaskan bahwa
Pendidikan agama Islam inti pembelajarannya saya melihat
dua aspek yaitu aspek teori dan aspek peraktik. Saya lihat
guru pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam dilaksanakan
teori di dalam kelas, sedangkan peraktik di luar kelas.6
Pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam bentuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler dijelaskan
oleh peserta didik sebagai berikut.
Proses internalisasi pendidikan agama Islam yang saya
alami di SMA Negeri 1 Panca Lautang ini terkadang saya
di Musallah, terkadang diberi tugas di Purpustakaan, dan
5

Dra. Hj. Hadrah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tellulimpoe,

Wawancara, Tanggal 7 September 2012, di Kantor.
6

Drs. Herman, B. M. Si., Kepala SMA Negeri 1 Duapitue, Wawancara,
Tanggal 12 September 2012, di Ruang kerjanya.
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yang lebih banyak dilaksanakan di ruangan kelas atas
bimbingan langsung guru pendidikan agama Islam.7
Penjelasan peserta didik di atas menunjukkan bahwa
proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam dilangsungkan
di luar kelas. Hal ini ditegaskan dalam pernyataanya saya di
Musallah, diberi tugas ke Perpustakaan. Ini dipahami bahwa
proses internalisasi ini berlangsung secara ekstrakurikuler.
Selanjutnya menyatakan yang lebih banyak dilaksanakan di
dalam kelas, maksudanya adalah pelaksanaan pendidikan agama
Islam dilangsungkan secara intrakurikuler.
Di SMA Negeri 1 Tellu Limpoe ini menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam tidak cukup kalau hanya
melalui proses pembelajaran di kelas, karena itu di SMA
ini ditambah pelaksanaannya di luar kelas pada waktu sore
hari, dan materi yang diberikan berupa pengembangan
wawasan seperti ceramah (tausiyah ), belajar al-Qur’an,
latihan pidato.8
Penjelasan yang senada terkait pelaksanaan sistem
internalisasi nilai pendidikan agama Islam pada peserta didik di
SMA dijelaskan oleh salah seorang guru pendidikan agama
Islam di SMA Negeri I Panca Rijang.
Di SMA Negeri Panca Rijang ini untuk menambah
wawasan dan pengetahuan agama kepada peserta didik
perlu ada kerjasama dengan pihak kepala sekolah
melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan di luar waktu
jam mengajar, dan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler,
dan di sekolah ini penambahan tersebut menjadi salah satu
kebijakan untuk melakukan kegiatan keagamaan dua kali
dalam satu minggu, yaitu hari Jum’at dan Ahad, materinya

7

Rahman Hafid, Peserta Didik SMA Negeri 1 Panca Lautang Kelas XII,

Wawancara, Tanggal 27 September 2012, di Mushallah.
8

Rudi, Peserta didik SMA Negeri 1 Tellu Limpoe Kelas XII.1A.1,

Wawancara, Tanggal 27 September 2012, di Perpustakaan.
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ceramah agama, diskusi atau tanya jawab keagamaan,
belajar membaca al-Qur’an, dan pidato.9
Penjelasan guru pendidikan agama Islam di atas secara jelas
dan tegas menyetakan bahwa pelaksanaan sistem internalisasi
nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik tidak cukup
kalau hanya yang berlangsung di kelas yang biasa disebut
proses intrakurikuler. Menurutnya perlu ditambah waktunya di
luar jam mengajar seperti pada sore hari, materi yang diberikan
ada dalam bentuk peningkatan wawasan dan pengetahuan, dan
ada pula yang berbentuk keterampilan seperti latihan pidato.
Penambahan jam mengajar diluar jam pembelajaran terjadwal
mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah.
Pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam pada peserta didik di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan pengamatan penulis rata-rata menambah waktu
dan jam pelajaran dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
Karena itu dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan sistem
internalisasi pendidikan agama Islam (PAI) di SMA Kabupaten
Sidenreng Rappang dilangsungkan dengan dua sistem yaitu
sistem intrakurikuler dan sistem ekstrakurikuler.
1. Proses Internalisasi melalui Intrakurikuler
Proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam melalui
intrakurikuler adalah suatu proses yang berlangsung secara
formal di kelas, guru memberikan dan menyajikan materi
pembelajaran atau materi pendidikan agama Islam kepada
peserta didik dengan menempuh beberapa ketentuan secara
bersistem. Ketentuan bersistem tersebut mulai dari pemilihan
materi, selanjutnya didokumenkan melalui administrasi
pembelajaran, selanjutnya proses pelaksanaan pembelajaran.
Pemilihan bahan adalah pengambilan materi dari buku
sumber baik dari buku wajib maupun buku anjuran. Teradministrasi
yang dimaksudkan adalah guru mempersiapkan materi pendidikan
9

Dra. Hj. Khaerana, M. Pd.. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri I
Panca Rijang, Wawancara, Tanggal 12 Oktober 2012, di Kantor.
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agama Islam dilengkapi dengan program yang sudah direncanakan. Melalui program secara tertulis tersebut guru menetapkan
berbagai sistem atau metode pelaksanaan serta menetapkan alat
evaluasi untuk menguji tingkat capaian tujuan atau kompetensi
yang telah ditetapkan, dan bila gagal akan dilakukan program
tindak lanjut, perbaikan dengan melalui bimbingan yang lazim
disebut remedial.
Proses internalisasi pendidikan agama Islam kepada peserta
didik perlu dikemas dalam suatu program yang baik, maksud
pengemasan supaya sasaran dan tujuan dapat tercapai dengan
baik. Hal ini dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam
sebagai berikut.
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik oleh guru pendidikan agama Islam wajib
mengemas dengan baik dalam suatu program atau
perencanaan sebelum melaksanakan interaksi peserta didik
di kelas. Alasannya pendidikan agama Islam tidak hanya
mengisi otak peserta didik, tetapi lebih dari itu meng internalisasikan nilai ke dalam lubuk kalbu, hati peserta didik.
Hanya dapat dilakukan hal itu jika guru memiliki program
yang lazim disebut rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP).10
Guru pendidikan agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng sangat setuju jika guru sebelum berinteraksi dengan
peserta didik di kelas terlebih dahulu merancang suatu
perencanaan. Hal ini ditegaskan ketika melakukan wawancara
dan menanyakan terkait persiapan guru dalam proses pembelajaran.
Saya sangat setuju jika kepala sekolah dengan tegas tidak
member kesempatan guru mengajar sebelum membuat
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melalui RPP
tersebut guru mendapatkan berbagai kemudahan dalam
proses interaksi dengan peserta didik di kelas, demikian

10

Dra. Hj. Indra, M. Si., Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangsid, Wawancara, Tanggal 26 September 2012
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pula sebaliknya peserta didik mendapatkan kemudahan
dalam menerima instruksi dari guru.11
Guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Tellu Limpoe
menjelaskan kepada penulis jika pelaksanaan pembelajaran
di kelas diinginkan baik dalam arti bermakna, menantang
harus disusun skenario pembelajaran secara rapi. Melalui
skenario itu bila guru menjalaninya secara pasti proses
akan berjalan lancar, efektif dan efesien.12
Berdasarkan penjelasan guru di atas menunjukkan bahwa
perencanaan pembelajaran yang lazim disebut sekarang ini
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) memiliki banyak
manfaat. Diantara manfaat jika guru membuat RPP dijadikan
sebagai petunjuk arah kegiatan pembelajaran dalam mencapai
tujuan dan kompetensi, dijadikan dasar untuk mengatur tugas
dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan
pembelajaran, menjadi pedoman bagi guru dan peserta didik,
dapat pula dijadikan sebagai alat ukur yang efektif dalam
menjalankan tugas mengajar, dan dapat menghemat waktu,
tenaga, alat-alat serta biaya yang dibutuhkan dalam proses
pembelajaran. Jadi inilah sebabnya rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) bagi guru dapat meningkatkan mutu
pembelajaran.
Perencanaan dalam pembelajaran memiliki arti yang
sangat penting, sebab melalui perencanaan itu menjadi pedoman
bagi guru untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan,
dalam perencanaan itu telah dirumuskan langkah-langkah yang
akan ditempuh dalam proses pembelajaran sehingga dapat
diperkirakan hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi,
melalui perencanaan guru dapat mengusahakan mengatasi
ketidakpastian secepatnya. Melalui perencanaan guru dapat
11

Drs. H. M. Sanusi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA PGRI Pangsid,

Wawanacara, Tanggal 26 September 2012, di Kantor.
12

Siswadi, S. Pd.I. M. Si., Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Tellu Limpoe, Wawancara, tanggal 27 September 2012, di Kantor.

130 _ Pembinaan Akhlak Mulia

memperkirakan metode yang akan digunakan, kemungkinan
metode yang menjadi prioritas untuk digunakan, diurutkan penggunaannya secara baik sehingga kompetensi yang dirumuskan
dapat tercapai secara tepat dan akurat. Perencanaan pembelajaran
bagi guru sangat penting karena dapat pula dijadikan prosudur
pengawasan, prosudur untuk mengevaluasi kinerja dalam proses
pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan guru pendidikan agama Islam di
atas, dipahami bahwa proses pembelajaran yang bermutu harus
direncanakan sebaik mungkin, perencanaan itu mulai dari
mencari bahan, mempersiapkan bahan atau materi, menyusun
kepada suatu program pembelajaran, menetapkan langkahlangkah pembelajaran, menetapkan alat evaluasi dan bahkan
sangat perlu menetapkan program remedial bila tidak berhasil
peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Guru
pendidikan agama Islam jika melakukan perencanaan yang
matang maka proses internalisasi walau bahannya menantang
membangkitkan motivasi peserta didik untuk mengetahuinya
sehingga menghasilkan mutu yang tinggi.
Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pitu Riawa menjelaskan bahwa
proses internalisasi pendidikan agama Islam di lingkungan
sekolah tersebut berjalan dengan baik sama halnya dengan
bidang studi lainnya. Guru pendidikan agama Islam aktif,
memiliki perangkat pembelajaran, melakukan peraktik,
evaluasi proses pembelajaran.13
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru pendidikan
agama Islam sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk
meningkatkan mutu proses internalisasi nilai pendidikan agama
Islam. Hal ini ditegaskan beberapa kepala SMA sebagai berikut.
Saya berpandangan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran
yang dibuat oleh guru, khususnya guru pendidikan agama
Islam sangat menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan
pembelajaran, dan juga kualitas hasil pembelajaran di SMA
13

Drs. Jumadi, M. Pd. Wakil Kepala SMA 1 Pitu Riawa, Wawancara,
Tanggal 3 Oktober 2012, di Ruangan Kerjanya.
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Negeri 1 Dua Pitue ditandai guru aktif dan rajin, memiliki
perangkat pembelajaran, melakukan praktik dan evaluasi
proses pembelajaran.14
Pernyataan kepala sekolah di atas menunjukkan bahwa
guru pendidikan agama Islam memiliki usaha yang tinggi dalam
mempertinggi kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran.
Usaha guru tersebut meliputi keaktipan dalam proses pembelajaran,
memiliki perangkat pembelajaran, ada praktik dan evaluasi
pembelajaran.
Pernyataan senada diungkapkan oleh Kepala SMA Negeri 1
Watang Pulu bahwa renca pelaksanaan pembelajaran guru
pendidikan agama Islam sangat baik dalam meningkatkan
mutu pembelajaran guru, sehingga mengantarkan guru dan
peserta didik sama-sama menghasilkan mutu yang baik dan
tinggi.15
Jika seorang guru ingin berhasil dan menghasilkan mutu
pembelajaran yang tinggi hendaknya memenuhi tuntutan
administrasi pembelajaran, mulai dari kelender pendidikan,
program tahunan dan semester, silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) harus lengkap dan tersusun
rapi, inilah menjadi panduan utama guru pendidikan agama
Islam dalam menginternalisasikan nilai ajaran Islam kepada
peserta didik.16
Usaha guru mempertinggi mutu pembelajaran dengan
mempersiapkan program atau perencanaan pembelajaran
berdasarkan pengamatan penulis diperoleh hasil bahwa guru
Pendidikan Agama Islam SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) telah dipersiapkan
14

Drs. Herman, B. M. Si., Kepala SMA Negeri 1 Duapitue, Wawancara,
Tanggal 3 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
15
Drs. H. Mursalim, M. Si., Kepala SMA Negeri 1 Watang Pulu, Wawancara,
Tanggal 4 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
16

Drs. Rustam, M. Pd. Kepala SMA Negeri 1 Panca Rijang, Wawancara,
Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
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secara matang sebelum melaksanakan proses pembelajaran di
kelas. Hal ini menunjukkan bahwa betapa tinggi kesadaran guru
pendidikan agama Islam dalam menyandang dan melaksanakan
tugas-tugas yang mulia, tugas melanjutkan amanah yang
diamanatkan oleh Rasul Muhammad Saw., dalam menyebarkan
dan melanggengkan nilai-nilai ajaran Islam di tengah-tengah
masyarakat.
Mutu dari hasil belajar peserta didik sangat di tentukan
oleh kualitas pengemasan materi pembelajaran dan metodologi
yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam SMA di
Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai guru, guru berfungsi
sebagai komunikator-sumber dan penyediaan informasi. Guru
juga juga sebagai menyaring, mengevaluasi informasi yang
tersedia dan mengolahnya ke dalam suatu bentuk yang cocok
bagi kelompok penerima suatu informasi yakni peserta didik
yang diajarnya, sehingga kelompok penerima atau peserta didik
dapat memahami informasi itu dapat menjadi pengetahuan dan
dimiliki oleh para peserta didik, dapat digunakan dalam
kehidupannya. Proses tersebut membantu guru mengantarkan
peserta didik baik secara individu maupun kelompok kepada
tingkat perkembangan yang matang seperti halnya mempraktikkan akhlak mulia dalam kehidupannya.
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik yang sudah ada pada jenjang SMA hendaknya
diinternalisasikan dengan sistem dengan metode atau cara yang
baik, materi yang dipersiapkan tersebut dikemas dengan sebaikbaiknya kemudian disampaikan kepada peserta didik. Menggunakan metode yang baik adalah sesuatu yang mutlak bagi
guru, sebab pada dasarnya metode yang baik itu digunakan itu
sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan mentransfer,
menginternalisasikan materi pendidikan agama Islam. Menyampaikan materi dengan menggunakan metode yang baik memungkinkan tingkat keberhasilan penginternalisasian nilai pendidikan
agama Islam kepada peserta didik tersebut berada pada kualitas
yang tinggi.
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Guru pendidikan agama Islam SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang menggunakan metode yang banyak dan
bervareasi dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama
Islam. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam proses
pembelajaran dijelaskan oleh guru sebagai berikut.
Metode menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
dalam proses pmebelajaran sangat banyak, metode yang
banyak tersebut jika dicermati boleh dikelompokkan
menjadi dua bagian utama yaitu; metode yang berada
dalam kelompok konvensional, dan selanjutnya metode
yang berada dalam kelompok inkonvesional.17
Secara garis besar metode pembelajaran yang akan digunakan guru dalam menginternalisasikan pendidikan agama Islam
dalam bentuk intrakurikuler ada dua yaitu; metode pembelajaran
secara konvensional dan metode pembelajaran inkonvensional.
Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran
yang sudah lazim digunakan dan termasuk tradisional, sedangkan
metode pembelajaran inkonvensional adalah metode pembelajaran
yang belum lazim digunakan digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran di sekolah-sekolah.
Memilih dan menetapkan metode pembelajaran dalam
menginternalisasikan materi pendidikan agama Islam
kepada peserta didik di kelas saya lebih cenderung menggunakan metode yang lazim digunakan, sebab metode itu
sudah teruji dan cocok untuk saya sendiri. Kalau menggunakan metode inkonvensional yang baru saya belum cocok
dan tidak menguasainya, akibatnya saya khawatir materi
yang disampaikan tidak terinternalisasi dengan baik.18
Penjelasan guru pendidikan agama Islam di atas memahami
bahwa metode pembelajaran ada yang konvensional dan ada
17
Drs. Abdul Malik, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Muhammadiyah
Rappang, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Kantor.
18

Dra. Hj. Khaerana, M. Pd. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Panca Rijang, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
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yang inkonvensional. Tetapi guru pendidikan agama Islam
tersebut lebih cenderung menggunakan metode yang selama ini
dikuasai dari pada menggunakan metode yang tidak dikuasai.
Jika dianalisis pernyataan guru pendidikan agama Islam sangat
logis, sebab seorang guru pendidikan agama Islam bila mengajar
dan ingin menginternalisasikan materi pendidikan agama Islam
dengan baik maka ia harus menggunakan metode yang sudah
dikuasai, metode yang cocok dengan kondisi guru, dan sangat
dilarang guru menggunakan metode pembelajaran yang tidak
dikuasainya. Bila guru pendidikan agama Islam menggunakan
metode yang dikuasai dan lazim digunakan maka memungkinkan
berhasil dengan baik, sebaliknya jika guru menggunakan metode
yang tidak dikuasai sangat sulit berhasil dalam menginternalisasikan materi pendidikan agana Islam.
Penggunaan metode konvensional dan inkonvensional
oleh guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran,
khususnya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Panca
Rijang dijelaskan oleh peserta didik melalui wawancara:
Guru pendidikan agama Islam metode mengajar yang paling
banyak digunakan metode ceramah, metode tanya jawab,
pemberian tugas di kelas, metode demosntrasi. Sekali-kali
menggunakan metode pencarian fakta, mencari berita di
surat kabar yang erat kaitannya meteri pembelajaran,
persentasi materi, pemberian tugas PR.19
Berdasarkan penjelasan peserta didik di atas dipahami
bahwa guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Panca
Rijang dalam menginternalisasikan materi pendidikan agama
Islam melalui proses pembelajaran menggunakan metode
konvensional dan inkonvensional. Pernyataan peserta didik
dikuatkan dengan mengatakan bahwa metode yang paling
banyak digunakan guru dalam menginternalisasikan materi
pendidikan agama Islam melalui proses pembelajaran seperti
metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi.
19

Andika, Peserta Didik SMA Negeri 1 Panca Rijang Kelas XII/IPS,

Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruangan Tunggu Tamu.
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Pernyataan peserta didik juga bahwa guru sekali-kali menggunakan yang tergolong dalam metode inkonvensional seperti metode
pencarian fakta, mencari berita di surat kabar yang erat kaitannya
dengan materi pelajaran, persentasi materi, dan pemberian tugas
pekerjaan rumah.
Penulis juga menelusuri penggunaan metode konvensional
dan inkonvensional dalam proses pembelajaran di kelas kepada
peserta didik di SMA Muhammadiyah Rappang melalui
wawancara, peserta didik itu menejelaskan kepada penulis
bahwa metode yang digunakan guru pendidikan agama Islam
menggunakan secara bergantian.
Penerapan metode pembelajaran guru pendidikan agama
Islam dalam proses pembelajaran terkadang seolah-olah
bermain seperti menemukan sambungan ayat, membaca
ayat-ayat al-Qur’an dengan lancar, mencari arti ayat-ayat
al-Qur’an. Tetapi biasa juga dengan cara berceramah,
pemberian tugas, memperagakan tatacara salat, disuruh
mempraktikkan tatacara salat, berdiskusi, tanya jawab,
pemberian tugas dikerjakan di rumah.20
Metode konvensional (metode yang lazim digunakan)
guru dalam pembelajaran untuk menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik sangat banyak.
Metode pembelajaran konvensional di atas dalam penerapannya
hanya sebagian saja yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh
salah seorang guru pendidikan agama Islam sebagai seberikut.
Penggunaan metode mengajar konvensional tentu tidak
semuanya digunakan, hal itu didasarkan pada banyak
pertimbangan. Metode konvensional yang sering saya
gunakan adalah metode ceramah, metode tanya jawab,
metode pemberian tugas, metode latihan siap, metode
demonstrasi, metode kerja kelompok.21
20

Nur Naafilah, Peserta Didik SMA Muhammadiyah Rappang Kelas III IPA,

Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Kantor.
21

Drs. H. M. Sanusi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA PGRI Pangsid,

Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2012, di Kantor.
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Berdasarkan penjelasan guru pendidikan agama Islam
SMA PGRI Pangkajene Sidenreng tersebut di atas, dipahami
bahwa hanya 6 metode pembelajaran konvensional yang sering
digunakan dari 10 metode konvensional, 4 diantaranya tidak
pernah dipakai yaitu metode diskusi, metode sosiodrama, metode
karya wisata, metode sistem regu. Alasan atau pertimbangan
penggunaan metode tersebut karena ada penyesuaikan situasi
dan kondisi yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan
lingkungan, dan berkaitan dengan peserta didik.
Pelaksanaan metode inkonvensional guru pendidikan
agama Islam SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng menjelaskan.
Metode inkonvensional yang biasa saya gunakan dalam proses
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam tidak terlalu
banyak, diantaranya sistem modul, aktif learning, engquiry
dicovery learning. Metode inkonvensional lainnya tidak saya
gunakan karena pertimbangan kemampuan, pertimbangan
ketersediaan materi, dan pertimbangan peserta didik. Menggunakan metode inkonvensional tidak semua kelas diterapkan
melainkan dipilih yang cocok perkembangan peserta didik.22
Penerapan dua sistem atau metode dalam pembelajaran
dilakukan oleh salah seorang guru pendidikan agama Islam di
SMA negeri I Watang Pulu. Adapun penjelasan guru tersebut
adalah.
Metode yang digunakan dalam menginternalisasikan
pendidikan agama Islam dikalangan peserta didik terkadang
menggabungkan antara metode tradisional dengan metode
yang modern. Metode tradisional seperti menggunakan
metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, sedangkan
metode yang modern seperti aktif leaning, CTL (contextual
teaching and learning ), pembelajaran bermakna, dan
pembelajaran kreatif dan produktif.23
22
Mudiah Salam, S. Ag. Guru pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangkajene Sidenreng, Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
23

Hj. St. Ramlah, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri I
Watang Pulu, Wawancara, 24 Oktober 2012, di Mushallah.

Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam pada …_ 137

Penjelasan guru pendidikan agama Islam di atas menunjukkan bahwa metode tradisional masih digunakan dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada peserta
didik. Selain menggunakan metode yang tradisional juga
menggunakan metode modern, bahkan menurutnya sering
menggunakan dalam bentuk perpaduan antara metode yang
tradisional dengan metode yang modern.
Menggunakan metode dalam bentuk terpadu dalam
konteks pembelajaran sekarang ini memang memungkinkan
baik hasilnya. Sebab peserta didik dalam satu kelas diyakini
memiliki perbedaan-perbedaan kapasitas dalam menerima
pembelajaran, mungkin ada hanya menjangkau kalau menerapkan
metode yang tradisional, dan juga ada nanti dapat menjangkau
jika guru menggunakan metode yang modern. Bahkan guru
pendidikan agama Islam di SMA Negeri Watang Pulu tersebut
menyebutkan beberapa metode tradisional (konvensional) seperti
metode ceramah, metode tanya jawab, metode resitasi. Metode
yang modern ( inkonvensional ) seperti aktif leaning , CTL
(contextual teaching and learning), pembelajaran bermakna, dan
pembelajaran kreatif dan produktif.
Ada yang menarik, penjelasan dari salah seorang guru
pendidikan agama Islam swasta yakni SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng bahwa metode konvensional dan inkonvensional tidak
salah, tetapi ada yang biasa dilupakan oleh guru menggunakan
metode penginternalisasian yang sesuai dengan konsep pendidikan
Islam. Adapun penjelasan guru tersebut selengkapnya sebagai
berikut.
Mengajar dan menginternalisasikan nilai pendidikan agama
Islam dikalangan peserta didik telah banyak guru melupakan
sistem atau metode yang pernah dicanangkan oleh pendidikpendidik Islam setelah menemukan sistem dan metode
yang baru, pada hal metode yang saya maksud itu sangat
relevan dengan isi dan kandungan serta tujuan pendidikan
Islam itu sendiri. Metode yang dimaksud metode hiwar,
metode targib dan tarhib, metode kisah-kisah, nasihat,
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metode ini sangat cocok untuk menginternalisasikan nilai
akhlak kepada peserta didik di sekolah-sekolah.24
Berdasarkan penjelasan guru di atas dapahami bahwa
selain metode konvensional dan metode inkonvensional masih
ada metode yang lain yang cocok digunakan dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada peserta
didik. Menurutnya sistem atau metode itu banyak dilupakan
oleh pendidik atau guru pendidikan agama Islam. Bahkan
dikatakan metode yang terlupakan itu sangat sepadam dengan
isi, materi, dan tujuan pendidikan agama Islam. Penerapan metode
yang disebutkan itu menurutnya sangat cocok digunakan oleh
guru pendidikan agama Islam ketika mengawali peroses
internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam proses
pembelajaran di kelas.
Selanjutnya ditanyakan apakah tidak menggunakan
metode sebagaimana yang digunakan oleh guru pendidikan
agama Islam pada SMA yang lain, maka dijawab.
Metode pembelajaran dalam rangka menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam pada peserta didik sebagaimana
digunakan oleh guru SMA lainnya sering juga digunakan,
bahkan dipadukan diantara keduanya. Hanya sanya metode
nasihat, targib dan tarhib itu biasanya digunakan dalam
mengantar memasuki materi pembelajaran.25
Apabila dianalisis penjelasan dari guru-guru pendidikan
agama Islam pada sekolah yang lain dengan penjelasan guru
SMA PGRI di atas sangat memungkin perbedaan metode yang
digunakan oleh guru lainnya. Penyebabnya di SMA PGRI
banyak peserta didik yang berkebutuhan khusus, sementara pada
SMA Negeri tidak banyak peserta didik yang berkebutuhan
khusus. Pada biasanya peserta didik yang berkebutuhan khusus
24
Drs. H. M. Sanusi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng, Wawancara, 30 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
25

Drs. H. M. Sanusi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng, Wawancara, 30 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
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tersebut metode yang tepat dan sangat baik adalah metode
pemberian nasihat, metode targib dan tarhib.
Proses internalisasi pendidikan agama Islam kepada
peserta didik melalui intrakurikuler memiliki kesamaan dengan
menyajikan materi pembelajaran dengan menanamkan nilai
akhlak kepada peserta didik tidak sama. Hal ini sesuai dengan
yang dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam.
Menginternalisasikan materi pembelajaran dengan menginternalisasikan nilai akhlak mulia kepada peserta didik di
dalam kelas berbeda, kalau materi pembelajaran mengguna
kan metode konvensional dan inkonvensional sangat cocok,
jika menginternalisasikan nilai akhlak mulia menggunakan
metode pembiasaan, disiplin dalam belajar, memberikan
motivasi.26
Berdasarkan penjelasan guru pendidikan agama di atas
dipahami bahwa menginternalisasikan materi pendidikan agama
Islam kepada peserta didik berbeda metode yang digunakan
dalam menginternalisasikan nilai akhlak mulia. Metode
konvensional dan inkonvensional dipandang cocok dan sesuai
jika menginternalisasikan materi pendidikan agama Islam,
sedangkan dalam menginternalisasikan nilai akhlak mulia lebih
mengarah kepada pola pendekatan dalam proses pembelajaran
seperti pendekatan pembiasaan, pendekatan disiplin, dan
pendekatan pemberian motivasi.
Penerapan metode menginternalisasikan nilai akhlak
mulia kepada peserta didik sebagaimana disebutkan di atas
dijelaskan salah seorang peserta didik sebagai berikut.
Menginternalisasikan nilai akhlak mulia kepada peserta
didik dalam proses pembelajaran diawali sejak memasuki
ruangan, sebelum dimulai proses pembelajaran, dalam
penerapannya diperiksa kerapian pakaian, diperhatikan
tempat duduk dan cara duduk peserta didik, berdoa

26

Dra. Hj. Hamidah, M. Si. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangkajene Sidenreng, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Kantor.
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sebelum belajar, diberikan nasihat sebelum dimulai proses
pembelajaran.27
Penginternalisasian nilai akhlak mulia kepada peserta
didik dengan menggunakan metode yang dijelaskan oleh guru di
atas dibenarkan oleh peserta didik.
Guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pangkajene
menjadi aturan dan kebiasaan sebelum melakukan aktivitas
pembelajaran terlebih dahulu disuruh duduk baik dan rapi,
membaca doa sebelum belajar, dan senantiasa diberi
nasihat sebelum memasuki inti materi pembelajaran.28
Penjelasan yang hampir sama juga dijelaskan oleh peserta
didik SMA Negeri 1 Tellu Limpoe.
Guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Tellu
Limpoe tidak memulai proses internalisasi melalui
pembelajaran jika tidak duduk baik sesuai tempat duduk
yang ada di dena kelas, memerikasa perlengkapan belajar
seperti buku, pulpen. Selanjutnya diperintahkan ketua kelas
memimpin doa, selanjutnya dimulai proses internalisasi
atau pembelajaran.29
Sebelum dimulai proses pembelajaran guru pendidikan
agama Islam menginternalisasikan nilai akhlak kepada peserta
didik. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap
sebelum dimulai proses pembelajaran di dalam kelas. Proses
internalisasi yang dijelaskan guru di atas sejalan dengan
pembentukan disiplin yang yang berlandaskan dengan nilai-nilai
pendidikan agama Islam. Ketika penulis hendak mengetahui
maksud dan tujuan duduk rapi, membaca doa sebelum belajar

27

Mudiah Salam, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangkajene Sidenreng, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Kantor.
28
Muslih Andri, K. Peserta didik SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng kelas
XII IPA 1, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
29

Gian Rahmatullah, Peserta Didik SMA Negeri 1 Tellu Limpoe Kelas XII. 1
A3, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2012, di Depan Kelas.
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dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1
Panca Lautang.
Maksud dan tujuan tidak dimulai proses pembelajaran
sebelum duduk rapi, dan membaca doa sebelum dimulai
pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran, hal itu
sejalan dengan konsep penginternalisasian karakter kepada
peserta didik, seperti karakter disiplin, karakter religius
yang dalam bahasa agama Islam akhlak al-karim.30
Penjelasan yang senada dengan guru pendidikan agama
Islam SMA Negeri 1 Panca Lautang di atas dikemukakan pula
oleh guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Dua Pitue.
Saya selaku guru pendidikan agama Islam berpandangan
bahwa peserta didik sangat penting diinternalisasikan
karakter Islami melalui proses pembelajaran, berupa
kegiatan-kegiatan rutin dan ringan sebelum dimulai proses
pembelajaran. Kegiatan rutin dan ringan tersebut diantaranya
tidak memulai pembelajaran sebelum duduk rapi, membaca
surah pendek, berdoa sebelum dan sesudah belajar.31
Penjelasan guru di atas dubenarkan oleh peserta didik
SMA Negeri 1 Dua Pitue.
Kegiatan yang tidak pernah dilupakan oleh guru pendidikan
agama Islam dalam proses pembelajaran adalah memeriksa
dan menanyakan kesiapan belajar, seperti memerintahkan
menaikkan buku bacaan dan catatan, berdoa sebelum dan
sesudah belajar.32
Jadi penginternalisasian nilai akhlak mulia kepada peserta
didik dalam proses pembelajaran sudah dilangsungkan. Guru
pendidikan agama Islam sebelum melaksanakan tugasnya
30

Dra. Sahlah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Panca Lautang,

Wawancara Tanggal 17 Oktober 2012, di Raungan Guru.
31

Suarni, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Dua Pitue,

Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
32

Sultiah, Peserta didik SMA Negeri 1 Dua Pitue Kelas XII. IPA.1,

Wawancara, Tangga 3 Oktober 2012, di Ruangan Kelas.
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mengajar pada tahapan awal dan akhir proses pembelajaran ada
kegiatan penginternalisasian akhlak mulia seperti duduk rapi,
dan berdoa sebelum dan sesudah belajar.
Penginternalisasian nilai akhlak mulia kepada peserta
didik melalui kegiatan awan dan akhir proses pembelajaran
merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan
oleh guru pendidikan agama Islam. Hal ini dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA Muhammadiyah Rappang.
Peserta didik sebelum memulai aktivitas di kelas, terutama
aktivitas belajar perlu dibiasakan melakukan kegiatan yang
bersifat Islami. Pembiasaan ini sebagai usaha peng internalisasian nilai akhlak mulia kepada peserta didik.
Aktivitas pembiasaan yang perlu dibiasakan dan
terinternalisasi dengan baik adalah mensucikan jiwanya
sebelum menerima materi pelajaran, ditanamkan nilai
ketakwaan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Aplikasinya setidaknya guru membimbing membaca surah
al-Ikhlas, suarah al-Fatihah lengkap dengan terjemah
sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah
belajar.33
Penjelasan guru pendidikan agama Islam SMA Muhamadiyah
Rappang di atas dipahami bahwa akhlak yang utama sangat
penting ditanamkan kepada peserta didik adalah akhlak kepada
Allah swt., sesuai penjelasannya bahwa sebelum melakukan
aktivitas belajar peserta didik guru perlu menginternalisasikan
ketakwaan, ini berarti bahwa peserta didik sebelum memulai
aktivitas belajarnya disucikan jiwa dan pikiran melalui bimbingan
guru, seperti membaca surat al-Ikhlas, surat al-Fatihan, berdoa
sebelum dan sudah belajar.
Penginternalisasian akhlak mulia melalui kegiatan pembelajaran
oleh guru pendidikan agama Islam SMA di Kabupaten Sidenreng
Rappang dengan sistem berdoa sebelum dan sesudah belajar,
duduk rapi sebelum dimulai pembelajaran merupakan kegiatan
33

Drs. Abdul Malik, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Muhammadiyah
Rappang, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
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wajib bagi guru. Hal ini ditegaskan oleh guru pendidikan agama
Islam SMA Negeri 1 Panca Rijang, sekaligus selaku sekretaris
Musyawah Guru Mata Pelajaran(MGMP) PAI.
Kegiatan berdoa baik yang dipimpin langsung guru maupun
salah seorang peserta didik merupakan kegiatan wajib bagi
guru dan peserta didik ketika dilangsungkan proses
pembelajaran baik di kelas maupun yang berlangsung di
luar kelas. Itulah sebabnya ketika dilangsungkan musyawarah
guru mata pelajaran pendidikan agama Islam diputuskan
bahwa pada kegiatan awal pembelajaran dicantumkan doa
bersama, dan juga pada kegaiatan akhir pembelajaran pada
rencana pelaksanaan pembelajaran.34
Kegiatan awal dalam proses pembelajaran menjadi wajib
bagi guru pendidikan agama Islam dilakukan adalah berdoa,
dan membaca surah al-Ikhlas serta surat al-Fatihah. Bahkan
guru pendidikan agama Islam berkewajiban menutup kegiatan
pembelajarannya dengan membaca doa pula. Menurut sekretaris
pengurus Musyawarah Mata Pelajaran (MGMP) di atas kegiatan
yang semacam itu mutlak dilaksanakan, dan hal itu merupakan
bagian dari keputusan musyawarah guru mata pelajaran
pendidikan agama Islam.
Sekretaris Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) lebih lanjut menjelaskan tujuan membaca doa
tersebut adalah bagian dari menginternalisasikan karakter
yang Islami kepada peserta didik. Menginternalisasikan
kerakter yang Islami harus dilakukan melalui dari pembiasaan
kecil seperti halnya dengan berdoa sebelum dan sesudah
belajar.35

34

Agussalim Ilyas, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Panca Rijang/Sekretaris Pengurus MGMP PAI Tingkat Menengah Kabupaten
Sidenreng Rappang, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Kantor.
35
Agussalim Ilyas, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Panca Rijang/Sekretaris Pengurus MGMP PAI Tingkat Menengah Kabupaten
Sidenreng Rappang, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Kantor.
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Sistem yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam
dalam proses pembelajaran merupakan sistem yang benar, sebab
kegiatan membaca doa dalam mengawali dan mengakhiri
kegiatan adalah cermin manusia yang terdidik secara Islami,
dan hal itu harus ditanamkan kepada peserta didik, termasuk
peserta didik SMA.
2. Proses internalisasi melalui ekstrakurikuler
Kegiatan intrakurikuler adalah suatu kegiatan yang
dilakukan berdasarkan program yang telah ditentukan dalam
kurikulum. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah suatu
kegiatan yang dilakukan yang tidak tercantum dalam kurikulun,
tetapi dijalankan dan diikuti oleh peserta didik.
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan dalam lingkup
pendidikan formal sebagaimana disebutkan, maka pembinaan
dan pengelolaan ekstrakurikuler merupakan kegaiatan ekstra
artinya di luar. Di luar yang dimaksudkan tidak termasuk secara
formal dalam kurikulum, ekstra dapat dipahami sebagai
pembinaan dan pengelolaan yang bersifat tambahan. Hal ini
sejalan dengan pengertian yang mengatakan: “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur program
yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan.
Jadi ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang
bersifat mendidik dan membelajarkan peserta didik, tetapi
hanya bersifat tambahan. Dimaksudkan tambahan disini adalah
tidak ada strukturnya termuat dalam program atau kurikulum
sekolah. Biasa kegiatan ini bersifat pembinaan dan berlangsung
diluar jam pembelajaran yang telah disusun di sekolah.
“Kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran tatap muka,
dan dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih
memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan
kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pembelajaran
yang tercantum dalam kurikulum.
Memperhatikan ke dua pengertian yang telah dikemukakan
di atas bahwa pendidikan yang bersifat ekstrakurikuler adalah
suatu bentuk pembinaan dan pendidikan yang bersifat
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tambahan, dikatakan demikian oleh karena dilaksanakan diluar
jam pembelajaran. Jika dilihat dari segi sifatnya hanya
dilakukan dalam rangka memperkaya dan memperluas wawasan
dan pengetahuan peserta didik di sekolah.
Kegiataan ekstrakurikuler dalam pengamatan penulis di
setiap SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat aktif, dapat
dikatakan seluruh SMA telah memiliki berbagai kegiatan bersifat
ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di
SMA dijelaskan salah seorang peserta didik sebagai berikut.
Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri I Pangkajene
Sidenreng ini yang sering saya ikuti berupa kegiatan yang
diselenggarakan oleh pengurus OSIS., gudep pramuka, dan
biasa juga diikuti teman yang lain PMR/UKS., pentas seni
dan teater, KIR.36 Peserta didik lainnya menambahkan
bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang setara dengan pramuka
dan PMR dilaksanakan di sekolah ini adalah Rohis, salat
Jum’at, Pesantren Kilat.37
Penjelasan yang sejalan dengan pernyataan di atas juga di
jelaskan oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Watang Pulu.
Penjelasan peserta didik tersebut sebagai berikut.
Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Watang Pulu ini
telah dikoordinir oleh beberapa guru, misalnya pembina
OSIS mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler yang tergabung
dalam OSIS., Pembina olah raga dikoodinir oleh guru olah
raga, pembinaan kesenian dikoordinir oleh guru kesenian
dan bahasa dan sastra Indonesia.38 guru pendidikan agama
Islam mengoordinir kegiatan salat duhur, rohis, ceramah
agama, pentas PAI., salat tarwih bersama, pesantren kilat.39
36

Vivi Sulastri, Peserta didik SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng Kelas XII
IP2, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
37

Muslih Andri, K. Peserta Didik SMA Negeri I Pangkajene Sidenreng Kelas
XII IPA1, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
38
Satriani, P dan Hamida, Peserta Didik SMA Negeri 1 Watang Pulu Kelas
XII, Wawancara, Tanggal 13 November 2012, di Musallah.
39

Nirfadillah AR dan Ariyanti, H., Peserta Didik SMA Negeri 1 Watang Pulu
Kelas XII, Wawancara, Tanggal 13 November 2012, di Musallah.
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Berdasarkan penjelasan peserta didik di atas menunjukkan
bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA
Negeri I Pangkajene Sidenreng dan di SMA Negeri 1 Watang
Pulu banyak jenisnya namun jika dikelompokkan jenis ekstrakurikuler tersebut meliputi kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat
umum dan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat khusus.
Hal yang menarik dalam penjelasan peserta didik di SMA
Negeri 1 Watang Pulu bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang
berlangsung di sekolah tersebut ada guru yang tertentu sebagai
pembina kegiatan ekstrakurikuler, dan guru Pembina tersebut
disesuaikan dengan kompetensi guru pembina tersebut.
Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat umum adalah kegiatan
ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh semua peserta didik, tidak
melihat latar belakang agama dan sosial budaya. Sedangkan
kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat khusus adalah kegiatan
ekstrakurikuler terbatas kepada hal-hal yang khusus, misalnya
dikususkan kepada peserta didik yang beragama Islam saja.
a. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat umum
Kegiatan pembinaan ekstrakurikuler di setiap lembaga
pendidikan bermunculan, dan hal ini sangat disenangi oleh guru
maupun peserta didik itu sendiri. Adanya animo guru maupun
peserta didik melakukan kegiatan ekstrakurikuler walaupun
dilaksanakan di luar jam pembelajaran karena memang pada
hakikatnya dapat memberikan nilai tersendiri, diantaranya dapat
menghilangkan kebosanan dalam melaksanakan kegiatan di
dalam kelas. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai kegiatan rekreatif yang bersifat edukatif.
Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai kegiatan tambahanan
dilaksanakan di luar kelas, di luar jam pembelajaran wajib,
dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didik.
Adapun jenis-jenis eskul yang ada disekolah pada biasanya;
Pramuka, Palang Merah, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR),
Rohis, Kelompok Pecinta Alam, Sport Club, Seni dan teater,
Komputer, Paskibraka, dan lain-lain.
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan
diri peserta didik, wahana untuk memupuk dan mengembangkan
bakat peserta didik, serta mengisi waktu luang peserta didik
dengan kegiatan yang bersifat positif. Hal ini dijelaskan oleh
Kepala SMA Negeri I Panca Lautang.
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang
dilakukan untuk mengisi waktu luang peserta didik,
terutama pada waktu sore hari. Tujuannya adalah memupuk
persaudaraan dan mengembangkan bakat peserta didik,
menambah wawasan dan pengetahuan peseta didik.40
Berasarkan penjelasan Kepala SMA Negeri 1 Panca Lautang
di atas dipahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan
yang bersifat tambahan. Karena itu kegiatan ekstrakurikuler
sering dilaksanaan pada sore hari yang tidak mengganggu
kegiatan intrakurikuler peserta didik. Menurut Kepala SMA
Negeri 1 Panca Lautang kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan
yang sangat positif, karena memiliki manfaat, diantara manfaat
yang dapat dipetik dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah
menumbuhkan keakraban antar peserta didik pada pagi hari,
mengembangkan bakat peserta didik.
Kegiatan pembinaan yang termasuk dalam lingkup
ekstrakurikuler sangat banyak, dan hal ini dipilih oleh pihak
sekolah atau guru untuk dijadikan sebagai suatu kegiatan yang
bersifat anjuran.
Kegiatan ekstrakurikuler dalam perkembangan dewasa ini
memungkinkan bertambah, seiring dengan semakin maju dan
bertambahnya kebutuhan peserta didik. Hal ini dijelaskan oleh
wakil Kepala SMA Negeri 1Pitu Riawa.
Kegiatan ekstrakurikuler peserta didik di SMA berkembang
seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta
didik. Namun setiap SMA memilih sesuai kemampuan dan
kebutuhan sekolah dan peserta didik. Berdasarkan panduan
kegiatan ekstrakurikuler memuat jenis-jenis kegiatan.
40

Drs. H. M. Ilyas, M. Pd. Kepala SMA Negeri 1 Panca Lautang,

Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Organisasi murid seluruh sekolah.
Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas.
Kesenian; tari-tarian, band, karawitan, vokal group.
Klub-klub hoby: fotografi, jurnalistik.
Pidato dan drama.
Klub-klub yang berpusat pada mata pembelajaran (klub
IPA, klub IPS, dan seterusnya).
7) Publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah,
dan sebagainya).
8) Atlatik dan olahraga.
9) Organisasi-organisasi yang disponsori secara kerjasama
(pramuka dan seterusnya).41
Berdasarkan penjelasan wakil Kepala SMA Negeri 1 Pitu
Riawa di atas maka kegiatan pembinaan ekstrakurikuler peserta
didik yang berlangsung di sekolah ada yang melibatkan dari
pihak luar sekolah, dan juga ada yang khusus sesama peserta
didik secara internal sekolah. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler
ada yang bersifat keterampilan, ada yang bersifat seni dan budaya,
serta ada juga semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan
dan prestasi dalam satu bidang studi.
Sedangkan Kepala SMAN 1 Watang Pulu mengemukakan
bahwa kegiatan ekstrakurikuler ada 10 jenisnya, yaitu:
1) Lomba Karya Ilmu Pengetahuan Remaja(LKIPR).
2) Pramuka.
3) PMR/UKS.
4) Koperasi sekolah.
5) Olahraga prestasi.
6) Kesenian tradisional/modern.
7) Cinta alam dan lingkungan hidup.
8) Peringatan hari-hari besar.
9) Jurnalistik.
10) PKS.42

41

Jumadi, S. Pd. M. Pd. Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pitu Riawa Bidang
Kesiswaan, Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2012, di Kantor.
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Kegiatan pembinaan dan pendidikan ekstrakurikuler yang
disebutkan di atas adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat
umum, artinya dapat dilakukan oleh guru bidang studi yang
lain, namun tidak menutup kemungkinan memiliki relevansi
dengan kegiatan pembinaan dan peningkatan keagamaan.
Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang erat kegiatan peng internalisasian dan pembinaan keagamaan peserta didik di
sekolah seperti; kesenian, peringatan haris-haris besar, pidato.
Kegiatan ekstrakurikuler oleh banyak SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang tidak menerapkan secara keseluruhan
sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan, melainkan
hanya sebagian, bahkan memilih sesuai kemampuan, kondisi
lingkungan dan peserta didik. Hal ini dijelaskan oleh Kepala
SMA Negeri 1 Duapitue.
Setiap SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tidak mengambil seluruhnya
sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan kegiatan
ekstrakurikuler, tetapi mengambil sedikit dari yang banyak
itu, cara pengambilannya disesuaikan dengan sumber daya,
disesuaikan keadaan dan karakteristik peserta didik,
disesuaikan lingkungan sekolah, dan bahkan lingkungan
masyarakat. Bahkan kegiatan ekstrakurikuler itu dapat
diganti setiap tahunnya.43
Penjelasan di atas dipahami bahwa dari 10 jenis kegiatan
ekstrakurikuler oleh Kepala SMA Negeri 1 Duapitue sedikit
saja yang diambil. Dasar pertimbangannya adalah ketersediaan
sumber daya manusia, yaitu guru yang trampil dalam bidang
yang dipilih, disesuaikan kebutuhan peserta didik, disesuaikan
lingkungan sekolah, dan bahkan disesuaikan lingkungan
masyarakat. Penjelasan selanjutnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler
dapat diganti setiap tahunnya.
42
Drs. H. Mursalim, M. Si. Kepala SMA Negeri 1 Watang Pulu, Wawancara,
4 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
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Drs. Herman, M. Si. Kepala SMA Negeri 1 Duapitue, Wawancara, Tanggal
3 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
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Penjelasan yang lebih ril dijelaskan oleh Kepala SMA
Negeri 1 Panca Rijang, beliua menjelaskan.
Kegaiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Panca Rijang
pada garis besarnya ada dua yaitu kegiaan ekstrakurikuler
yang bersifat umum, dan ekstrakurikuler yang bersifat
khusus. Bersifat umum yang dimaksud meliputi Pramuka,
Palang Merah Remaja(PMR), Pecinta Alam. Sedangkan
yang bersifat khusus seperti belajar membaca al-Qur’an,
latihan pidato agama, salat berjamaah sebelum pulang.44
Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA
Negeri 1 Panca Rijang sudah dikelompokkan menurut jenis dan
bidang. Jenis yang dimaksud adalah ekstrakurikuler yang
bersifat umum dan ekstrakurikuler yang bersifat khusus. Hal ini
sejalan yang dikemukakan oleh Kepala SMA Muhammadiyah
Rappang, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di
sekolah tersebut.
Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMA
Muhammadiyah tidak terlalu banyak, tapi pada intinya
adalah kegiatan yang bersifat pengembangan intelektual,
kegiatan pengembangan jasmani atau olah raga, dan
kegiatan pengembangan keagamaan, latihan dasar
kepemimpinan.45
Kegiatan ekstrakurikuler yang erat kaitannya dengan
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam adalah
ekstrakurikuler yang bersifat khusus, dan hal itu dikemukakan
oleh para penentu kebijakan di masing-masing SMA di
Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan pengamatan
penulis bahwa disetiap SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang
telah memiliki pengurus yang mengorganisir kegiatan yang
bersifat khusus keagamaan. Organisasi yang mengorganisir
44
Drs. Rustam, M. Pd. Kepala SMA Negeri 1 Panca Rijang, Wawancara,
Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
45

Drs. Abdul Malik, Kepala SMA Muhammadiyah Rappang, Wawancara,
Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruang Kerjanya.
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kegiatan esktrakurikuler yang bersifat keagamaan tersebut
adalah Rohani Islam (ROHIS).
Kegiatan esktrakurikuler yang bersifat khusus atau yang
erat kaitannya dengan pendidikan agama Islam akan ditelusuri
secara mendalam uraian berikut ini.
b. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat khusus
Kegaiatan pendidikan dan pembinaan ekstrakurikuler
yang erat kaitannya dengan menginternalisasikan pendidikan
agama Islam kepada peserta didik di sekolah banyak jenisnya.
Hal itu dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam SMA
Negeri 1 Tellu Limpoe
1) Pembiasaan
2) Pentas PAI/Loketa
3) Pesantren Kilat(SANLAT)
4) Ibadah Ramadhan(IRAMA)
5) Rohani Islam(ROHIS)
6) Wajib Belajar Membaca Menulis al-Quran (wajar MMQ)
7) Wisata Rohani(WISROH)
8) Peringatan Hari-Hari Besar Islam.46
Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh guru
pendidikan agama Islam SMAN 1 Panca Lautang. Penjelasan
selengkapnya sebagai berikut.
Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Panca Lautang
ini diambil sesuai dengan buku petunjuk kegiatan ekstrakurikuler
keagamaan, namun dilaksanakan secara bergilir, dan terjadual.
Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud.
1) Pembiasaan
2) Pentas PAI/Loketa
3) Pesantren Kilat(SANLAT)
4) Ibadah Ramadhan(IRAMA)
5) Rohani Islam(ROHIS)
6) Wajib Belajar Membaca Menulis al-Quran (WAJAR MMQ)
7) Wisata Rohani(WISROH)
46

Dra. Hj. Hadrah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tellu
Limpoe, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2012, di Kantor.
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8) Peringatan Hari-Hari Besar Islam.47
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebagaimana dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam di atas juga
dijelaskan oleh pihak SMA Negeri 1 Duapitue.
Kegiatan ekstrakurikuler yang erat kaitannya dengan
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam di SMA
Negeri 1 Duapitue terlaksana dengan berpedoman kepada
buku panduan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama
SMA/SMK, jika yang tercantum dalam buku panduan
tersebut ada 9 jenis, namun yang dilaksanakan di SMA ini
sebagian saja, disesuaikan dengan kemampuan dan
ketersediaan tenaga yang ada di sekolah ini.48
Kegaiatan pembiasaan termasuk pengembangan karakter
(character building). Kegiatan ini menginternalisasikan nilainilai kagamaan dalam kehidupan keseharian baik di lingkungan
sekolah, masyarakat, rumah tangga dengan merefleksikan nilainilai akhlak yang mulia.
Pembiasaan akhlak yang mulia sebagai pembiasaan yang
terpuji yang dilakukan di sekolah akan membawa peserta didik
berperilaku sopan terhadap orang lain terutama kepada guru dan
teman-teman di sekolahnya. Pembiasaan yang patut dibiasakan
seperti mengucapkan salam ketika berjumpa, membaca doa
sebelum belajar dan sesudah belajar, berlaku jujur dan adil,
menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menggunakan waktu
yang sebaik-baiknya (disiplin) tolong menolong dan sebagainya.
Kegiatan ekstrakurikuler pentas PAI yang dilaksanakan
oleh pihak sekolah dalam satu pekan, dalam istilah biasa
disebut pekan keterampilan dan seni pendidikan agama Islam
(Pentas PAI). Sedangkan istilah loketa adalah singkatan lomba
keterampilan agama. Bahkan kegiatan ini dilombaga tingkat
kabupaten, provinsi dan nasional, bidang lomba antara lain
47

Dra. Sahlah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Panca Lautang,

Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2012, di Kantor.
48

Suarni, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Duapitue,

Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2012, di Kantor.
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Musbaqah tilawatil qur’an, kaligrafi, hafalan surat pendek, pidato,
cerdas cermat, hafalan do’a, menjadi imam, adzan, baca sajak,
puisi, lomba mengarang, kesenian Islam dan sebagainya.
Apabila dianalisa kegiatan dalam pentas PAI dan Loketa
ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk melakukan
kompetisi dalam membina prestasi dalam bidang keagamaan,
hal ini sangat mendukung tujuan pendidikan agama Islam,
bahkan dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam
memanfaatkan dan mengembangkan syiar Islam.
Pesantren Kilat, adalah model internalisasi pendidikan
agama Islam yang dilaksanakan secara singkat. Model
pendidikan agama Islam ini memiliki tujuan bersifat umum
adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan
peserta didik tentang ajaran agama Islam sehingga menjadi
manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.,
serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Tujuan khusus adalah memperdalam
dan memantapkan dan meningkatkan penghayatan dan
pengamalan ajaran agama Islam khususnya tentang tauhid,
ibadah, tarikh, akhlak dan al-Qur’an al-Hadits. Memantapkan
dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharihari dalam rangka membentuk mental spritual yang tangguh,
memiliki kepribadian yang kokoh dan mampu menghadapi
berbagai tantangan negatif baik yang datang dari dalam dirinya
maupun dari luar dirinya.
Pesantren Kilat yang dilakukan oleh banyak sekolah
biasanya dilaksanakan untuk mengisi hari-hari libur, khususnya
bulan ramadan. Hal ini dijelaskan salah seorang peserta didik.
Kegaiatan mengisi hari libur pada bulan ramadan diadakan
pesantren kilat selama 7 hari, diisi kegiatan belajar
membaca al-Qur;an, tadarrus bagi yang sudah lancar, buka
puasa bersama, belajar materi zakat fitrah, infak dan
sadakah. Tempat biasa dilangsungkan dalam ruangan dan
juga di Musallah atau Masjid milik sekolah.49
49

Ayu Indah Sari, Peserta Didik SMA Negeri 1 Duapitue Kelas XII IPA,

Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2012, di Ruangan Kelas.
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Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah umum yakni ibadah
ramadan, suatu cara yang dilakukan untuk mengisi bulan suci
ramadan sebagai bulan ibadah, bulan tarbiyah. Peserta didik
dilatih beribadah seperti salat wajib, salat tarawih, dan salat
sunnat lainnya. Selain itu dilatih membaca al-Qur’an seperti
tadarrus, buka puasa bersama, shalat, zakat fitrah, santunan
anak yatim, mendengarkan ceramah di masjid, mushalla, dan di
televisi, bahkan sampai kepada kegiatan halal bi halal. Tujuan
utamanya adalah agar supaya peserta didik memahami, menghayati
dan makin banyak mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam.
Rohani Islam (ROHIS) juga sebagai salah satu kegiatan
ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah tingkat SMA.
Rohani Islam (ROHIS) sebagai media atau sarana untuk kegiatan
keagamaan yang diperuntukkan untuk peserta didik yang beragama Islam. Rohani Islam (ROHIS) sebagai sarana penghayatan
ajaran agama Islam, melaksanakan beberapa kegiatan yang
bersifat kerohanian, seperti latihan salat, pengajian dalam
bentuk ceramah, belajar membaca dan menulis al-Qur’an,
latihan salat sunnat.
Rohani Islam (ROHIS) sebagai kegiatan peserta didik
SMA untuk meningkatkan pengetahuan, penghayatan dan
pengamalan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan salah seorang
peserta didik.
Rohani Islam (ROHIS) sebagai salah satu wadah pembinaan
keagamaan di SMA 1 Watang Pulu, manfaat wadah ini sangat
dirasakan peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran
agama Islam, sehingga nantinya terbentuk pribadi-pribadi
muslim yang baik.50
Di sekolah terutama jenjang SMA dan SMK baik yang
berstatus negeri maupun swasta yang memiliki peserta didik
beragama Islam lebih dari 10 orang diharapkan memiliki
kepengurusan sub seksi rohis. Adapun tugasnya adalah
merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan dan
50

Satriyani, P. Peserta Didik SMA Negeri 1 Watang Pulu, Wawancara,
Tanggal 4 Oktober 2012, di Depan Kantor.
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melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolahnya dibawa
bimbingan guru pendidikan agama Islam (PAI) dan bertanggung
jawab kepada kepala sekolah.
Rohani Islam (ROHIS) sebagai salah satu wadah untuk
membimbing rohani peserta didik, khususnya bagi yang
beragama Islam. Hal ini dapat mengembangkan bakat, minat
dan potensi kegamaan peserta didik sehingga dapat mencintai
agamanya sekaligus mengamalkan ajaran agama Islam.
Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam sekaligus sebagai
pedoman dalam hidup dan kehidupan, al-Qur’an bertuliskan
bahasa asing (arab) yang oleh anak-anak Indonesia menjadi asing
baginnya menulis dan membacanya, karena itu diperlukan waktu
khusus untuk menginternalisasikan menulis dan membacanya.
Di Indonesia peserta didik yang beragama Islam dikemas
suatu sistem untuk menginternalisasikan menulis dan membaca
huruf al-Qur’an (arab) yang bisa dikenal ”wajib belajar membaca
menulis al-Qur’an (WAJAR MMQ). Pada jenjang sekolah
menengah atas (SMA) merupakan kegiatan ekstrakurikuler
pendidikan agama Islam (PAI) diselenggarakan untuk memberikan kemampuan dasar membaca dan menulis al-Qur’an yang
baik dan benar. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui
dan memahami dan menghafal serta mempelajari agama Islam
dengan baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun al-Hadits.
Membahas tentang wisata pasti diartikan sebagai hiburan
yang biasa dilakukan oleh banyak orang setelah lelah melakukan
aktivitas keseharian. Dalam konsep pembelajaran konvensional
sudah dikenal dengan istilah metode karya wisata.
Wisata rohani (WISRO) dalam kegiatan ekstrakurikuler
pendidikan agama Islam (PAI) termasuk konsep pembelajaran
inkonvensional dalam bentuk out bound yang dijadikan sebagai
wahana hiburan yang menyenangkan sekaligus memperoleh
pengetahuan dan pengalaman religius yang bermanfaat. Model
pendekatan pembelajaran dikemas dalam prinsip belajar aktif
dan menyenangkan. Manfaat yang diharapkan menambah
wawasan, pengetahuan, pengamalan, dan pengalaman keagamaan,

156 _ Pembinaan Akhlak Mulia

dan yang lebih penting adalah menambah keimanan dan
ketakwaan kepada Allah Swt.
Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) di Indonesia
menjadi tradisi di Indonesia, sehingga setiap tanggal yang
termasuk hari raya Islam dinyatakan sebagai hari libur, dan
sekaligus diperingati. Peringatan Hari-Hari Besar Islam(PHBI)
mengenang sejarah yang pernah terjadi di masa lampau
terutama yang dialami oleh Nabi Muhammad saw.
Memperingati hari-hari besar Islam disalah satu SMA di
Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan oleh peserta didik.
Acara memperingati hari-hari besar Islam di SMA Negeri 1
Pangkajene Sidenreng sering dilakukan di Masjid, seperti
kegiatan Isra’ dan Mi’raj, kegiatan Maulid Nabi Muhammad
saw. tahun baru Islam biasa diadakan dalam bentuk karnaval
yang disponsori oleh organisasi Islam, Remaja Masjid.51
Kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) dimaksudkan syiar Islam sekaligus menggali arti dan makna dari suatu
hari besar Islam, di antaranya; bulan maulid, Isra’ dan Mi’raj,
nuzul al-Qur’an, dan tahun baru Islam. Kegiatan memperingati
hari-hari besar dalam Islam dapat pula digabungkan dengan
kegiatan rohani Islam (ROHIS) pembimbing utamanya guru
pendidikan agama Islam, dan penanggung jawabnya kepala
sekolah. Peserta didik dilibatkan dalam acara tersebut berbagai
keterampilan keagamaan yang dimiliki seperti MC, pidato,
tilawah/sari tilawah (baca qur’an dan terjemahnya), membaca
doa, serta menampilkan kegiatan seni Islam.
Pringatan hari-hari besar Islam(PHBI) sebagai sarana dan
wahana dalam membangun motivasi keagamaan peserta didik
dengan menampilkan berbagai kegiatan dan keterampilan yang
dimilikinya, selain itu memberikan pengetahuan yang terkait
kejadian atau sejarah yang pernah terjadi dimasa lampau
diuraikan oleh seseorang yang berkompeten dalam bidangnya
seperti ustas, cendekiah, ulama dan sejenisnya.
51

Muslih Andri, K. Peserta Didik SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng Kelas
XII, IPA 1, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Depan Kelas.
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Berdasarkan pengamatan penulis bahwa SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang penginternalisasian nilai pendidikan agama
Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terlaksana
dengan baik. Dikatakan demikian, karena setiap SMA yang
dikunjungi telah ada struktur pengurus kegiatan ekstrakuriler
tertempel di dinding ruangan kepala sekolah, atau di papan
informasi khusus kegiatan ekstrakurikuler, seperti di SMA
Negeri 1 Pangkajene Sidenreng, SMA Negeri 1 Watang Pulu,
SMA Negeri 1 Panca Rijang.
Kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam yang
dijelaskan di atas menggunakan pendekatan dan metode yang
hampir sama dengan meningternalisasikan pendidikan agama
Islam dalam kegiatan intrakurikuler. Hal ini dijelaskan oleh
guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pitu Riawa.
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam pada
peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya hampir sama di intrakurikuler. Proses internalisasi itu
memilih pendekatan dan metode sesuai dengan jenis
kegiatan maupun materi yang akan diberikan kepada
peserta didik. Pendekatan yang digunakan guru memilih
sendiri pendekatan yang cocok, atau mengambil yang
sudah ada dalam buku petunjuk yang ada, misalnya
pendekatan among, pendekatan kekeluargaan, pendekatan
kterampilan proses dan sebagainya. Metode juga demikian
seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Bahkan dapat menggunakan alat bantu seperti VCD
atau DVD yang berkaitan dengan materi yang akan
dibahas.52
Penjelasan guru pendidikan agama di atas juga ada yang
menarik bahwa peserta didik diarahkan untuk menerima materi
dengan cara santai tapi serius, dikatakan demikian karena hanya
menonton VCD atau DVD player namun yang berkaitan materi
yang akan dibahas. Hal itu tentu sangat menarik minat peserta
52

Zaenab, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Pitu Riawa,

Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2012, di Musallah.
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didik, karena diarahkan untuk menikmati tontonan sambil
memperhatikan alur cerita dalam VCD atau DVD tersebut.
Setelah habis maka guru mengarahkan mendiskusikan isi dan
kandungan yang terdapat dalam film VCD atau DVD tersebut.
Hal ini sangat menarik karena peserta didik mereka dapat
mendiskusikan dan dikaitkan dengan realita kehidupan yang
terjadi di tengah-tengah kehidupan di lingkungan sekolah
maupun di masayarakat. Peserta didik diarahkan berpikir unuk
memecahkan mesalah sosial keagamaan yang terjadi baik yang
dialami oleh peserta didik maupun yang dilihat pada lingkungan
sekitar.
Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan guru
dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
dalam kegiatan ekstrakurikuler pada peserta didik SMA
dijelaskan salah seorang guru pendidikan agama Islam sebagai
berikut.
1) Pendekatan among
2) Pendekatan kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan
3) Pendekatan keterampilan proses
4) Pendekatan pengalaman
5) Pendekatan pembiasaan
6) Pendekatan emosional
7) Pendekatan rasional
8) Pendekatan fungsional. 53
Jika diperhatikan pendekatan yang digunakan oleh guru
pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler sangat
banyak. Karena itu ditanyakan lebih lanjut apakan pendekatan
yang digunakan tersebut digunakan seluruhnya dalam satu
pertemuan, dijelaskan.
Pendekatan penginternalisasian nilai pendidikan agama
Islam kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler
tidak digunakan secara bersamaan dalam satu kegiatan,
53

Hj. St. Ramlah, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Watang Pulu, Wawancara, Tanggal 4 Oktober 2012, di Kantor.
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namun dipilah-pilah pendekatan itu disesuaikan dengan
situasi dan kondisi, kondisi lingkungan, kondisi peserta
didik, dan materi yang akan disajikan.54
Penggunaan pendekatan penginternalisasian nilai pendidikan
agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler oleh guru pendidikan
agama Islam memilih dan menyeleksi pendekatan yang akan
digunakan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan
yang matang, seperti pertimbangan lingkungan, pertimbangan
peserta didik, pertimbangan waktu, dan pertimbangan materi
yang akan disajikan ditengah-tengah peserta didik.
Memberikan materi pendidikan agama Islam kepada
peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya
sama dengan melakukan penginternalisasian dalam proses
intrakurikuler. Karena itu guru menggunakan metode dalam
proses interaksi timbal balik dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Mengetahui metode yang digunakan dalam menginternalisasikan pendidikan agama Islam dalam kegaiatan ekstrakurikuler
dijelaskan guru sebagai berikut.
1) Metode ceramah
2) Metode tanya jawab
3) Metode diskusi
4) Metode ceritera
5) Metode sisodrama
6) Metode demonstrasi
7) Metode latihan
8) Metode kunjungan lapangan/karya wisata
9) Metode pemberian tugas.55
Berdasarkan penjelasan guru di atas maka metode yang
digunakan guru dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam dalam kegiatan ekstrakurikuler sama dengan
54
Hj. St. Ramlah, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Watang Pulu, Wawancara, Tanggal 4 Oktober 2012, di Kantor.
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Dra. Khaeranah, M. Pd. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Panca Rijang, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2012, di Ruangan Guru.
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metode yang digunakan dalam kegiatan intrakurikuler. Bila
dianalisis dalam kegiatan intrakurikuler setidaknya ada 11
metode pembelajaran yang lazim digunakan guru dan itu
merupakan metode yang sudah dibakukan penggunaannya,
tetapi dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih sedikit, yakni hanya
9 metode pembelajaran yang digunakan.
Penggunaan metode dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik dalam kegiatan
ekstrakurikuler dijelaskan oleh salah seorang peserta didik.
Guru pendidikan agama Islam dalam memberikan materi
dalam kegiatan ekstrakurikuler khususnya dalam kegiatan
rohis ada banyak kesamaan dengan metode mengajar di kelas.
Metode yang digunakan seperti metode ceramah, tanyajawab,
diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, sosiodrama, dan
metode bercerita. Selanjutnya ditanyakan penggunaan metode
karya wisata, dan dijawab hanya metode tidak pernah
dilakukan.56
Berdasarkan penjelasan peserta didik di atas dipahami
bahwa proses pembelajaran dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam pada kegiatan ekstrakurikuler yang
sering diterapkan oleh guru hanya 8 metode, satu diantara 9
metode yang tidak pernah digunakan dalam proses internalisasi
yaitu metode karya wisata.
Penjelasan yang senada dengan peserta didik di atas juga
dikemukakan oleh Urianti peserta didik SMA Muhammadiyah
Rappang sebagai berikut.
Guru pendidikan agama Islam ketika melakukan kegiatan
ekstrakurikuler sering memberikan tugas untuk diselesaikan, sering juga seperti orang yang berceramah, bercerita,
disuruh mengerjakan sesuatu (menulis, mempraktikkan
salat) dengan berulang-ulang dalam waktu yang sama.57
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Amirullah Abdi, Peserta Didik SMA Negeri 1 Panca Rijang Kelas XII IPA,
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Penjelasan peserta didik di atas dipahami bahwa guru
pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam dalam kegiatan ekstrakurikuler
menggunakan metode ceramah, metode cerita, pemberian tugas,
melakukan peraktik, metode latihan.
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam peng internalisasian nilai pendidikan agama Islam kepada peserta
didik SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan
pengamatan penulis ditemukan bahwa ada kegiatan yang
dilaksanakan berlangsung lama, dan terus menerus bentuk,
modelnya. Namun ada pula kegiatan yang bersifat spontan,
yaitu hanya satu kali dilaksanakan dalam waktu atau priode
tertentu. Kegaiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam
yang demikian dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam
SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng.
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam di SMA
Negeri 1 Pangkajene Sidenreng ini ada yang dilaksanakan
secara kontinu dan ada pula yang tidak kontinu. Kontinu
yaitu pembiasaan, rohis (pengajian/ceramah, BTQ, latihan
pidato) 1 kali dalam satu minggu, salat dhuhur di masjid
sebelum pulang. Sedangkan yang tidak kontinu yaitu
pentas PAI/loketa, pesantren kilat, berbuka puasa bersama
dan salat tarwi bersama pada bulan Ramadhan, peringatan
hari-hari besar agama Islam seperti peringatan maulid Nabi
Muhammad, Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad dan
peringatan tahun baru Islam.58
Berdasarkan uraian di atas maka dipahami bahwa jenisjenis kegiatan ekstrakurikuler peserta didik di sekolah pada
dasarnya ada yang bersifat kelanjutan dan ada pula yang bersifat
priodik. Bersifat kelanjutan dimaksudkan adalah kegiatan
ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus dalam
satu priode tertentu. Dalam menyelesaikan satu program
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Mudiah Salam, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangsid, Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2012, di Kantor.
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ekstrakurikuler dibutuhkan waktu yang panjang atau lama.
Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat priodik atau sesaat
adalah suatu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktuwaktu tertentu saja atau tidak secara berkesinambungan.
Kegiatan ekstrakurikuler dalam penginternalisasian nilai
pendidikan agama Islam juga terlaksana di SMA PGRI
Pangkajene Sidenreng. Hal ini dijelaskan oleh guru pendidikan
agama Islam sebagai berikut.
Adapun kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam
yang terlaksana di SMA PGRI ini BTQ, bimbingan ibadah
salat, pesantren kilat yang disatukan dengan tarwi bersama
pada Bulan Ramadhan, pentas PAI/loketa.59
Bila dibandingkan dengan penjelasan guru pendidikan
agama Islam SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng dengan guru
SMA PGRI Pangkajene Sidenreng memiliki perbedaan dalam
hal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam. Perbedaannya di SMA
Negeri 1 Pangkajene Sidenreng semua kegiatan ekstrakurikuler
yang terdapat dalam buku panduan kegiatan ekstrakurikuler
keagamaan dilaksanakan, sementara di SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng hanya dipilih-pilih dari sekian banyak kegiatan yang
terdapat dalam buku panduan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang
banyak dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam di SMA
hanya di SMA Negeri. Salah satau diantaranya SMA Negeri 1
Tellu Limpoe. Hal ini dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam.
Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang terlaksana di
SMA Negeri 1 Tellu Limpoe didasarkan pada buku
panduan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi pembiasaan,
pentas PAI/loketa, rohis, pesantren kilat, ibadah ramadhan,
peringatan haris-hari besar Islam, BTQ. Kegiatan tersebut
ada yang dilaksanakan secara temporer, ada pula yang
dilaksanakan secara terprogram atau terencana serta
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berkesinambungan. Kegiatan temporer seperti pentas
PAI/loketa hanya satu kali dalam satu tahun, pesantren
kilat dan ibadah ramadhan dan peringatan hari-hari besar
Islam. Sedangkan yang berlangsung terprogram dan berkesinambungan seperti rohis, BTQ/MMQ, dan pembiasaan.60
Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
yang dilaksanakan oleh setiap SMA di kabupaten Sidenreng
Rappang dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam SMA
Negeri 1 Panca Lautang.
Tempat kegiatan ekstrakurikuler lebih banyak yang
berlangsung di lingkungan sekolah, alasan lebih banyak di
sekolah mudah dikontrol peserta didik, sarana tersedia,
mendapat dukungan dari dewan guru dan komite. Selain itu
yang yang berlangsung di luar lingkungan sekolah yaitu
pentas PAI/loketa, peringatan hari-hari besar Islam(Maulid
Nabi) mengikut kepada Pemerintah Daerah.61
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang
keagamaan menurut guru pendidikan agama Islam di atas lebih
banyak dilaksanakan di lingkungan sekolah. Alasan lebih
banyak dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di
lingkungan sekolah karena peserta didik mudah dikontrol,
selain itu pula sarana tersedia, mendapat dukungan dari guru
dan komite sekolah.
Berdasarkan pengamatan penulis bahwa sarana untuk
mendukung kegiatan ekstrakurikuler keagamaan memang telah
tersedia, terutama sarana pokok yaitu mushallah atau masjid.
Melihat keberadaan mushallah atau masjid di lingkungan
sekolah pada dasarnya adalah laboratorium keagamaan, tempat
sentral kegiatan keagamaan yang berfungsi sebagai sarana
ibadah, sarana pendidikan keagamaan seperti diskusi, latihan
peraktik ibadah, sarana kegiatan kesenian Islam.
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Konsep pendidikan keagamaan dalam kaitannya dengan
ekstrakurikuler keagamaan, perlu dibentuk laboratorium
keagamaan. Laboratorium sebagaimana dalam fungsinya
sebagai tempat yang ditempati peserta didik proses belajar di
luar kelas, dan hal ini sangat menunjang peningkatan mutu
pendidikan agama Islam dikalangan peserta didik.
Laboratorium keagamaan yang dimaksud adalah tempat
yang layak sebagai sentral kegiatan pembinaan keagamaan,
seperti Masjid (sebagai laboratorium pembinaan shalat berjamaah, dan latihan menjadi khatib), lapangan yang dilengkapi
dengan ka’bah tiruan(sebagai laboratorium pembinaan manasik
haji), serta sarana dan prasarana lainnya yang bisa dipakai
untuk kegiatan ritual keagamaan lainnya, seperti praktik
penyembelihan hewan kurban, upacara pernikahan, mengurusi
mayat dan sebagainya.
Adanya laboratorium keagamaan di sekolah-sekolah secara
pasti dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan agama
Islam. Hal ini sangat dimungkinkan karena pendidikan agama
Islam selain kandungan materi yang bersifat keilmuan atau
pengetahuan juga membutuhkan praktik dan latihan serta
keterampilan. Perpaduan antara teori atau materi dengan praktik
akan lebih sempurna pendidikan keagamaan peserta didik.
Tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan
agama Islam dalam rangka menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam kepada peserta didik dijelaskan beberapa peserta
didik sebagai berikut. ”Tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam lebih banyak berlangsung di
lingkungan sekolah. Hal itu menurut saya sudah bagus karena
bisa hemat biaya, waktu, mudah terkontrol oleh guru maupun
kepala sekolah.”62
Penjelasan yang hampir sama juga dikemukakan oleh
peserta didik SMA Negeri 1 Panca Lautang.
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Menurut hemat saya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
keagamaa sudah baik, sebab lebih banyak ditempatkan di
lingkungan sekolah, jadi tidak perlu biaya karena saya
sudah siap untuk hari itu tinggal satu hari jika ada kegiatan
ekstrakurikuler keagamaan.63
Penjelasan yang berbeda terkait tempat pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler dijelaskan peserta didik dari SMA
Ngeri 1 Pitu Riawa.
Menurut hemat saya tempat yang dipilih oleh guru
pendidikan agama Islam dan kepala sekolah dilangsungkan
kegiatan ekstrakurikuler sudah bagus terkonsentrasi di
lingkungan sekolah, tetapi perlu juga dicoba di luar
lingkungan sekolah, siapa tahu hal itu baik.64
Peserta didik dari SMA yang lainnya memiliki persamaan
pandangan bahwa kegiatan ekstrakurikuler keagamaan baik
juga dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Hal ini selain
memperoleh pengetahuan, memperoleh pengalaman, juga
menambah wawasan keagamaan. Misalnya mengunjungi
makam penyebar Islam, mengunjungi masjid tertua.65
Jadi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam peserta didik
sudah ada yang menghendaki dilaksanakan di luar lingkungan
sekolahnya. Jika diperhatikan metode yang digunakan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA di Kabupaten Sidenreng
Rappang tampak jelas tidak menggunakan metode karya wisata
dalam pelaksanaan intrakurikuler, maupun dalam kegiatan
ekstrakurikuler.
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Guru pendidikan agama Islam ada yang menyangga
pandangan peserta didik jika kegiatan ekstrakurikuler hanya
dilaksanakan di lingkungan sekolah, dan menyakatakan sejak
dahulu hingga sekarang ini terlaksana diluar lingkungan
sekolah. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut.
Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
pendidikan agama Islam ada yang terlaksana di luar
lingkungan sekolah atau berlangsung di sekolah lain.
Kegiatan itu seperti pentas PAI/loketa, dalam kegiatan ini
dilakukan lomba antar SMA dan SMK se Kabupaten
Sidenreng Rappang, bahkan ada yang mengikuti lomba
pentas PAI/loketa tersebut hingga tingkat provinsi.66
Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk pentas PAI/loketa
dilaksanakan kerjasama Kasi Mapenda dengan kepala-kepala
SMA. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang kasubsi sebagai
berikut.
Kegiatan pentas PAI/Loketa di Kabupaten Sidenreng
Rappang ini antar SMA dan sederajat merupakan ajang
lomba yang dipersiapkan untuk mengikuti pentas PAI
tingkat provinsi, dan jika ada yang juara di tingkat provinsi
dilanjutkan ke tingkat nasional. Jenis kegiatan seni baca alQur’an, lomba azan, vokal group Islami, gerak dan lagu
yang Islami.67
Keinginan peserta didik kegiatan ekstrakurikuler pendidikan
agama Islam dilaksanakan di luar lingkungan sekolah bukan
dalam bentuk lomba, tetapi dalam bentuk wisata rohani yang
secara tersendiri dilaksankan kelompok peserta didik sekolah
itu. Sebab kalau pelaksanaannya dalam bentuk lomba seperti
pentas PAI/loketa tidak menyeluruh peserta didik, yang ikut
dalam lomba tentu yang memiliki kelebihan dan keahlian saja.
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Wisata rohani(WISRO) sesuai pernyataan guru dan pengamatan
penulis memang metode itu tidak ada SMA yang melaksanakannya, pada hal metode ini perlu diterapkan untuk memberikan
nuansa lain dalam kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama
Islam.
Selanjutnya ditanyakan kepada guru pendidikan agama
Islam terkait adanya sistem yang lain menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam selain memberikan penanaman lewat
pemberian materi pembelajaran dijelaskan oleh guru pendidikan
agama Islam SMA dan peserta didik sebagai berikut.
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik di luar proses pembelajaran di kelas dan ada
yang sama materinya ketika dalam proses pembelajaran di
kelas serta ada yang beda. Sistem yang sama seperti
disiplin dalam menegakkan tata tertib, pemberian motivasi,
dan yang beda pembiasaan dan pemberian motivasi.68
Peserta didik di SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng juga
mengungkapkan hal yang sama bahwa guru pendidikan
agama Islam dalam kehidupan di lingkungan sekolah
senantiasa menekankan mentaati tata tertib, mewajibkan
berdisiplin berpakaian dan disiplin belajar. Kehidupan di
lingkungan sekolah juga senantiasa memberikan motivasi
untuk aktif belajar, serta membiasakan diri dalam berbagai
hal yang baik.69
Penjelasan guru dan peserta didik di atas, menunjukkan
ada persamaan materi antara kegiatan intrakurikuler dengan
ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pangkajene
Sidenreng. Persamaan menurut keduanya berkisar pada penegakan
disiplin, pemberian motivasi, pembiasaan. Pernyataan yang
sama juga dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam pada
68
Mudiah Salam, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangsid, Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2012, di Kantor.
69

Muslih Andri, K. Peserta Didik SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng Kelas
XII, IPA 1, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Depan Kelas.

168 _ Pembinaan Akhlak Mulia

sekolah yang lain, khususnya di SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng. Hal ini terungkap ketika penulis mewawancara guru
pendidikan agama Islam SMA PGRI dengan menyatakan.
Guru pendidikan agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng menjelaskan bahwa dalam menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang
utama dilakukan adalah memberikan motivasi, memberikan
teladan, dan pembiasaan serta penegakan aturan. Pemberian
motivasi yang utama karena melihat peserta didik di
swasta banyak rendah motivasi belajarnya sehingga itu
yang saya utamakan kemudian sistem yang lainnya.70
Sistem yang saya lakukan untuk menanamkan nilai
akhlak mulia kepada peserta didik tidak terlalu banyak, setidaknya ada tiga yaitu penegakan aturan, memberikan teladan dan
pembiasaan.71
Jadi guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Panca
Lautang ada tiga hal yang dilakukan dalam menginternalisasikan
nilai akhlak mulia kepada peserta didik yaitu menegakkan
aturan, sistem ini sebagai usaha untuk menginternalisasikan
disipilin kepada peserta didik. Sistem selanjutnya adalah
memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada
peserta didik, tujuannya agar peserta didik mencohnya dalam
kehidupan di lingkungan sekolah, dilingkungan rumahnya, dan
di lingkungan masyarakat. Sistem yang terakhir yang dilakukan
oleh guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Panca
Lautang adalah pembiasaan, hal ini bertujuan untuk menanamkan
kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada peserta didik, sehingga
dalam diri peserta didik tertanam kebiasaan-kebiasaan yang
baik sehingga nantinya dapat menjadi kepribadian.
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Selanjutnya ditanyakan bagaimana wujud atau penerapan
penegakan atauran, peneladanan, dan pembiasaan yang
diinternalisasikan kepada peserta didik, dijelaskan.
Menginternalisasikan nilai akhlak mulia kepada peserta
didik dimulai dari hal-hal yang kecil dan bersentuhan
langsung dengan kehidupan peserta didik di sekolah.
Misalnya penegakan aturan dilarang terlambat, menjaga
kebersihan, duduk rapi di kelas, berpakaian sopan sesuai
ketentuan yang diatur di sekolah. Pemberian teladan
memberikan contoh kepada peserta didik datang di sekolah
tepat waktu, memberikan contoh cara berpakaian yang
baik, membuang sampah pada tempat yang disediakan.
Selanjutnya pemberian pembiasaan dua hal tadi (penegakan
aturan, pemberian teladan) harus dilakukan secara berulangulang dan dibiasakan peserta didik untuk melakukannya,
dalam proses ini guru pendidikan agama Islam senantiasa
mengamati dan mengontrol aktivitas peserta didik.72
Selanjutnya ditanyakan kepada peserta didik yang berkaitan
dengan sistem internalisasi nilai akhlak mulia yang diterapkan
oleh guru, dijelaskan salah seorang peserta didik sebagai berikut.
Sistem yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik di SMA
Negeri 1 Panca Lautang ini sudah sangat baik, saya katakan
demikian karena guru pendidikan agama Islam tampil sebagai
teladan dalam berbagai aktivitas di lingkungan sekolah,
memiliki sifat disiplin, senantiasa mengarahkan peserta didik
untuk membiasakan dalam melakukan hal-hal yang positif.73
Ditanyakan kepada peserta didik yang lain dan memiliki
pananganan yang berbeda dengan temannya, menurutnya
sistem yang diterapkan guru pendidikan agama Islam belum
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mencapai pada tingkat yang sangat baik, alasan karena
guru pendidikan agama Islam hanya 1 orang yang PNS, ada
guru pendidikan agama Islam yang honor belum maksimal
dalam memberikan internalisasi nilai akhlak mulia, datang
sesuai jam tugasnya dan pulang pula sesuai jam tugasnya.74
Sistem internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Panca Lautang
menurut guru pendidikan agama Islam sudah terlaksana dengan
baik. Namun ketika ditemui peserta didik dengan mengajukan
pertanyaan yang sama, peserta didik menjawab berbeda jawaban
guru. Menurut peserta didik belum terlaksana dengan baik karena
guru pendidikan agama PNS masih kurang, hamya 1 orang dan ada
guru honorer tidak seefektik dan seaktif dengan guru pendidikan
agama Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam, khususnya dalam pembinaan akhlak mulia.
Di SMA Negeri 1 Tellu Limpoe guru pendidikan agama
Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik
menempuh beberapa sistem. Diantara sistem itu adalah
pemberian motivasi, peneladanan, pembiasaan, dan penegakan
aturan disiplin, toleransi.75
Selanjutnya ditanyakan kepada guru pendidikan agama
Islam yang lainnya dijawab bahwa pada dasarnya di SMA
Negeri 1 Tellu Limpoe ini menggunakan satu sistem dalam
menginternalisasikan nilai akhlak mulia kepada peserta
didik, seperti yang dikemukakan oleh pak siswadi setidaknya
ada 5 yaitu pemberian motivasi, peneladanan, pembiasaan,
penegakan aturan, dan sifat toleransi.76
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Selanjutnya ditanyakan kepada peserta didik sistem yang
diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam dalam penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam kepada peserta
didik dijelaskan bahwa.
Sistem yang diterapkan guru pendidikan agama Islam
dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didik memberikan motivasi belajar
pendidikan agama Islam, diperintahkan mencontoh tingkah
laku yang baik, selalu melakukan perbuatan yang terpuji,
memarahi jika melanggar tata tertib, dan juga senantiasa
menekankan pentingnya persahabatan dan toleransi.77
Sistem internalisasi nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik SMA Negeri 1 Pitu Riawa dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam bahwa. ”Penginternalisasian nilai
kepada peserta didik melalui hubungan sosial seperti saling
menghormati, taat pada tatatertib sekolah, guru harus memberi contoh, serta sangat penting pula diberikan motivasi.78
Peserta didik SMA Negeri 1 Pitu Riawa yang diwawancara
menjelaskan bahwa. ”Sistem internalisasi nilai pendidikan
agama Islam kepada peserta didik di SMA Pitu Riawa meliputi
pemberian motivasi, kedisiplin, guru senantiasa memberikan
contoh dan harus diteladani, dan dianjurkan mempuk persatuan
dan kesatuan.”79
Di SMA Negeri 1 Dua Pitue dalam menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik, terutama
nilai akhlak mulia ditempu beberapa cara, diantara cara yang
ditempuh guru adalah. ”Pemberian motivasi, penegakan aturan,
dan pembiasaan.”80 Jadi guru pendidikan agama Islam tersebut
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Syafruddin, S. Pd.I. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Pitu
Riawa, Wawancara, Tanggal 5 November 2012, di Kantor.
79
Erwin, J. Peserta Didik SMA Negeri 1 Pitu Riawa Kelas XII, Wawancara,
Tanggal 5 November 2012, di Kantor.
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Suarni S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Dua Pitue,

Wawancara, Tanggal 5 November 2012, di Kantor.
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hanya menekankan tiga hal saja (pemberian motivasi, penegakan
aturan dan pembiasaan) dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik.
Ketika penulis berusaha menemui peserta didik mencocokkan yang disampaiakan oleh guru pendidikan agama Islam,
maka peserta didik yang ditemui menjelaskan bahwa.”Pada
dasarnya guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik
pembiasaan, penegakan disiplin, dan pemberian motivasi untuk
senantiasa belajar pendidikan agama Islam.”81
Menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Watang Pulu oleh guru
pendidikan agama Islam menjelaskan kepada penulis bahwa.
Usaha mempertajam nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik ditempuh beberapa cara yaitu pembiasaan,
penegakan aturan atau tata tertib, memberikan contoh yang
baik dan tak kalah pentinyanya senantiasa diberikan motivasi
untuk meningkatkan dan mengamalkan ajaran agama Islam
dalam kehidupan sehari-hari.82
Penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik di atas dibenarkan oleh peserta didik SMA
Negeri 1 Watang Pulu. Peserta didik mengemukakan
bahwa guru pendidikan agama Islam dalam mempertajam
nilai pendidikan agama Islam senantiasa diawasi untuk
senantiasa mengamalkan ajaran agama Islam seperti
disiplin belajar dan berpakaian, membiasakan dalam hal-hal
yang baik, senantiasa memberikan contoh dan teladan yang
baik, serta memberikan motivasi untuk mengamalkan
ajaran agama Islam.83
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Desi Nurlinda Sari, Peserta Didik SMA Negeri 1 Dua Pitue, Wawancara,
Tanggal 5 November 2012, di Ruang Kelas.
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83

Nufadillah, AR., Peserta Didik SMA Negeri Watang Pulu, Wawancara,
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Guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam melakukan pengawasan terhadap
peserta didik, pengawasan yang dilakukan terkait dengan
pengamalan akhlak mulia peserta didik setelah dilakukan
penginternalisasian. Karena itu guru melakukan pembiasaan
kepada peserta didik, meningkatkan kedisiplinan, memberikan
motivasi untuk mengamalkan nilai akhlak mulia yang terkandung
dalam ajaran Islam.
Di SMA Negeri 1 Panca Rijang pelaksanaan sistem
internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia juga dilakukan dengan sistem yang baik.
Diantara sistem yang dilakukan memberikan motivasi belajar
dan berakhlak mulia, membiasakan mempraktekkan akhlak
yang mulia, menjalankan tata tertib sekolah sesuai ketentuan
yang ditetapkan, dan tak kalah pentinya adalah memberikan
contoh teladan kepada peserta didik.84
Sistem yang diterapkan oleh guru tersebut dikuatkan
melalui diskusi peserta didik, dalam diskusi tersebut
diungkapkan setidaknya empat hal yang dilakukan oleh
guru pendidikan agama Islam sistem internalisasi nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik, yaitu
melalui keteladanan, pemberian motivasi, penegakan
aturan dan disiplin, dan pembiasaan.85
Di SMA Negeri 1 Panca Rijang dalam penginternalisasian
nilai akhlak mulia kepada peserta didik mengutamakan
keteladanan, guru terlebih dahulu mengamalkan akhlak mulia
dan untuk diikuti peserta didik. Selanjutnya guru senantiasa
memberikan motivasi, menginternalisasikan kedisiplinan dan
pembiasaan.
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Dra. Khaeranah, M. Pd. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Panca Rijang, Wawancara, Tanggal 19 November 2012, di Ruangan Guru.
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Andika, dkk., Peserta Didik SMA Negeri 1 Panca Rijang, Diskusi, Tanggal
19 November 2012, di Rungan Tunggu.
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Sistem internalisasi nilai pendidikan agama Islam di luar
proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah Rappang hampir
sama dengan sekolah lainnya. Hal ini dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA Muhammadiyah Rappang
kepada penulis.
Penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam melalui
suatu proses, dan proses itu harus berkesinambungan.
Adapun sistem yang diterapkan adalah memberikan
motivasi, memberikan pembiasaan, penegakan aturan, dan
memberikan keteladanan.86
Pejelasan yang senada juga dijelaskan oleh salah seorang
peserta didik SMA Muhammadiyah Rappang, telah dijelaskan kepada penulis bahwa guru pendidikan agama Islam
bila bertemu peserta didik sering ditekankan pengamalanpengamalan seperti mentaati peraturan sekolah, memberikan
motivasi untuk berakhlak mulia, membiasakan berpakaian
rapi, dan sering memberikan contoh pada dirinya cara
hidup yang baik.87
Berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa guru
pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik melalui peneladanan,
pembiasaan, penegakan disiplin, dan pemberian motivasi.
c. Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang
Anak usia sekolah SMA adalah anak yang dalam usia
pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Biasanya anak usia
sekolah SMA mengalami gejolak jiwa yang berakibat rusaknya
moral dan akhlak mulia, karena itu perlu didampingi, diawasi,
dan dibina akhlaknya agar tidak mengalami dekadensi moral
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Drs. Abdul. Malik, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Muhammadiyah
Rappang, Wawancara, Tanggal 19 Novemver 2012, di Kantor.
87
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Wawancara, Tanggal 19 November 2012, di depan Kelas.
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dan akhlak mulia. Salah satu yang sangat berperan dalam
melakukan pembinaan akhlak mulia anak tersebut adalah guru
di lembaga pendidikan formal atau sekolah.
Guru pendidikan agama Islam di SMA adalah guru yang
sangat diharapkan perannya dalam pembinaan akhlak mulia
peserta didik. Mengetahui sistem pembinaan akhlak mulia yang
dilakukan guru pendidikan agama Islam jenjang pendidikan
SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditelusuri melalui
wawancara sebagai berikut.
Adapun sistem pembinaan akhlak mulia yang dilakukan di
SMAN 1 Pangkajene Sidenreng memberikan pemahaman
kepada peserta didik tentang akhlak mulia sesuai yang
terkandung dalam ajaran Islam, diinternalisasikan kedalam
qalbunya, selanjutnya diperintahkan untuk dilaksanakan
atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan
sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.88 Guru yang lainnya
menjelaskan jenis-jenis akhlak mulia yang diinternalisasikan
kepada peserta didik yaitu; sifat jujur, sifat adil, disiplin,
amanah atau tanggung jawab, kepedulian, kerjasama (gotong
royong), dan visioner.89
Paserta didik SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng
membenarkan penjelasan guru di atas. Peserta didik tersebut
menjelaskan kepada penulis ketika ditanya pembinaan akhlak
mulia di sekolah itu dijawab.
Guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak
mulia biasanya memberikan wejangan, nasihat. Isi wejangan
atau nasihat meliputi sifat jujur, sifat adil, bertanggung
jawab, peduli terhadap sesama, kerjasama, dan memberikan
pandangan jauh kedepan terkait hidup dan kehidupan.90
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Mudiah Salam, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangkajene Sidenreng, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Kantor.
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Pembinaan akhlak mulia yang dilaksanakan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA PGRI Pangkajene Sidenreng juga
dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam kepada penulis
dengan menyatakan bahwa.
Peserta didik di SMA PGRI Pangkajene Sidenreng
pembinaan akhlak mulia yang saya lakukan menyentuh
akal pikiran, hati peserta didik. Memberikan nasihat
tentang hal-hal yang sepatutnya dilakukan dan juga
menjelaskan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Sifat
yang sepatutnya dilakukan seperti sifat jujur, disiplin,
bertanggungjawab, sifat peduli, sifat ramah, memupuk
kerjasama yang baik. Sedang yang tidak sepatutnya dilakukan
seperti bohong atau dusta, culas, tidak adil, tidak disiplin,
tidak bertanggung jawab, tidak peduli.91
Penulis ketika bertanya kepada salah seorang peserta
didik terkait pembinaan akhlak mulia di SMA PGRI Pangkejene
Sidenreng dijelaskan.
Guru pendidikan agama Islam sering memberikan arahan
ketika apel, upacara, dan juga di dalam kelas. Isi arahannya
mengajak dan memotivasi peserta didik berakhlak mulia,
seperti sifat jujur, adil, disiplin, dan melarang berakhlak
yang tidak mulia, seperti bohong, tidak disiplin, tidak adil,
tidak bertanggung jawab.92
Usaha yang dilakukan guru dalam pembinaan akhlak
mulia peserta didik di SMA Negeri 1 Tellu Limpoe dijelaskan
oleh guru pendidikan agama Islam dengan mengatakan.
Pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik haus
menyentuh aspek apektif, kognitif, dan psikomotor (jiwa,
kecerdasan, dan perbuatan). Menyentuh jiwa peserta didik
untuk berakhlak mulia, menyentuh kecerdasan peserta
91
Drs. H. M. Sanusi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2012, di Kantor
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didik berpikir untuk berakhlak mulia, dan jika dua hal ini
tersentuh dengan baik maka akan melakukan perbuatan
yang baik yang disebut berakhlak mulia.93
Guru pendidikan agama Islam yang lain menjelaskan
kepada penulis bahwa dalam pembinaan akhlak mulia
peserta didik yang perlu ditanamkan seperti sifat-sifat
terpuji dan menghidarkan sifat-sifat tercela. Sifat terpuji
seperti jujur, adil, disiplin, toleransi, pandangan hidup
(optimis). Sedangkan sifat tercela yang perlu dihindarkan
seperti tidak jujur atau suka berbohong, curang, tidak
disiplin, tidak toleran, dan sifat apatis.94
Penjelasan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri
1 Tellu Limpoe dibenarkan oleh peserta didik. Penjelasan
peserta didik tersebut bahwa.
Guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak
mulia terlebih dahulu memberikan pemahaman, penjelasan
prihal akhlak mulia yang selayaknya diamalkan oleh
peserta didik di lingkungan sekolah, juga di luar sekolah.
Mewajibkan peserta didik menghias diri dengan akhlak mulia
seperti disiplin mentaati peraturan sekolah, berpakaian rapi
sesuai kepribadian bangsa Indonesia, jujur, bertanggung
jawab, adil, peduli, dan menjalin kerjasama bila diperlukan
pekerjaan itu kerjasama.95
Pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik di SMAN 1
Pitu Riawa oleh guru pendidikan agama Islam menjelaskan
bahwa.
Peserta didik dalam proses pembinaan akhlak yang mulia
lebih utama dilakukan guru adalah pendekatan, pemberian
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Siswadi, S. Pd.I. M. Si., Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Tellu Limpoe, Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2012, di Ruangan Tunggu Tamu.
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Dra. Hj. Hadrah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tellu
Limpoe, Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2012, di Ruang Tunggu Tamu.
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Rahmat Hidayat, Peserta Didik SMA Negeri 1 Tellu Limpoe Kelas XII.
1A.2., Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2012, di Perpustakaan.
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pemahaman yang dapat dilangsungkan secara berulangulang dan berkesinambungan. Akhlak mulia yang patut
diberi tahukan untuk diamalkan peserta didik meliputi
sifat jujur, bertanggung jawab, berdisiplin, adil, peduli, dan
kerjasama.96
Peserta didik SMA Negeri 1 Pitu Riawa menjelaskan
kepada penulis bahwa guru pendidikan agama Islam aktif
melakukan pembinaan akhlak mulia, dan caranya sangat
bijaksana tidak memarahi tetapi dinasehati sehingga
menyentuh perasaan. Akhlak mulia yang diwajibkan
diamalkan seperti sifat jujur, bertanggung jawab, disiplin,
adil, peduli, dan menjalin kerjasama yang baik dalam
menjaga kebersihan, keamanan.97
Di SMA Negeri 1 Dua Pitue dalam pembinaan akhlak
mulia mengutamakan pengamalan atau perbuatan. Hal ini
dijelaskan kepada penulis bahwa.
Pembinaan akhlak mulia peserta didik harus dalam bentuk
pengamalan atau perbuatan, maksudnya peserta didik harus
peraktikkan dalam kehidupannya di sekolah. Akhlak mulia
yang wajib diamalkan menurutnya diantaranya jujur,
disiplin berpakaian dan belajar, bertanggung jawab, peduli
terhadap lingkungan, dan kerjasama.98
Peserta didik SMA Negeri 1 Dua Pitue menjelaskan kepada
penulis bahwa pembinaan akhlak mulia guru pendidikan
agama Islam sangat menekankan dalam bentuk pengamalan
atau diperaktikkan dalam kehidupan di sekolah, bila
peserta didik didapatkan tidak mengamalkan akhlak mulia
diberikan peringatan, diberikan hukuman. Akhlak mulia
96
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Wawancara, Tanggal 5 November 2012, di Kantor.
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yang wajib diamalkan seperti disiplin, jujur, bertanggung
jawab, peduli, adil.99
Guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Watang
Pulu menjelaskan kepada penulis bahwa.
Pembinaan akhlak mulia peserta didik yang dilakukan
memberikan pemahaman terhadap akhlak yang mulia dan
manfaatnya, dianjurkan untuk diamalkan dalam kehidupan
sehari-hari. Dijelaskan pula bahwa akhlak mulia yang wajib
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tersebut beruapa
disiplin belajar, jujur, bertanggung jawab, rasa kasih sayang
atau peduli, toleransi, dan adil.100
Pembinaan akhlak mulia sebagaimana dijelaskan salah
seorang guru pendidikan agama Islam di atas juga didapatkan
penjelasan dari salah seorang peserta didik di SMA Negeri 1
Watang Pulu. Peserta didik menjelaskan bahwa.
Guru di SMA Negeri 1 Watang Pulu dalam pembinaan
akhlak mulia terlebih dahulu memberikan informasi terkait
dengan akhlak mulia yang seharusnya diamalkan dalam
lingkungan sekolah, hal itu dipantau atau diawasi
pengamalannya. Akhlak mulia yang wajib diamalkan
seperti rajin atau disiplin dalam belajar, jujur, toleransi,
bertanggung jawab, kepedulian.101
Pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik melalui
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam di SMA
Negeri 1 Panca Rijang dijelaskan oleh guru pendidikan agama
Islam kepada penulis. Penjelasan guru tersebut bahwa.
Membina peserta didik usia SMA perlu terlebih dahulu
dibuka wawasan keagamaan, wawasan akhlak. Melalui
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wawasan itu dimasukkan ide-ide akhlak yang sebaiknya
diamalkan sebagai orang Islam, diberikanlah akhlak mulia
itu diamalkan seperti rajin dan disiplin, amanah atau
bertanggung jawab, sifat-sifat jujur, saling menghargai atau
toleransi, rasa peduli terhadap sesama.102
Pembinaan akhlak mulia juga dijelaskan oleh salah
seorang peserta didik dengan mengatakan.
Guru pendidikan agama Islam dalam usaha membina
akhlak mulia peserta didik di SMA Negeri 1 Panca Rijang
senantiasa membuka wawasan terkait dengan akhlak yang
sebaiknya diamalkan oleh peserta didik yang beragama
Islam. Akhlak mulia yang diwajibak diamalkan seperti
sifat-sifat adil, sifat-sifat jujur, sifat-sifat tolerasi, sifat-sifat
kepedulian, sifat-sifat amanah atau bertanggung jawab.103
Pembinaan akhlak mulia di SMA Muhammadiyah
Rappang dijelaskan guru pendidikan agama Islam bahwa.
Membina akhlak mulia peserta didik harus diisi aspek
knowing, aspek doing, dan aspek being. Menyentuh tiga
aspek tersebut maka diniternalisasikan akhlak mulia seperti
sifat-sifat shiddiq, al-adlu, al-amanah, disiplin, peduli.104
Selanjutnya peserta didik menjelaskan kepada penulis
bahwa guru pendidikan agama Islam dalam mebina akhlak
mulia senantiasa memesankan untuk memfungsikan akal
untuk menerima dan mengamalakna akhlak yang mulia.
Akhlak mulia yang paling dianjurkan untk diamalkan yaitu
jujur, disipin, amanah, peduli.105
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Pembinaan akhlak mulia peserta didik sebagaimana yang
dijelaskan oleh para guru pendidikan agama Islam dan peserta
didik SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang mengedepankan
aspek knowing (kognitif), doing (apektif) dan being (kepribadian).
Penajaman pembinaan akhlak mulia yang diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari meliputi sifat-sifat jujur, sifat-sifat adil,
sifat-sifat disiplin, toleransi, bertanggung jawab, dan peduli.
B. Faktor Pendukung Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan

Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia pada SMA di
Kabupaten Sidenreng Rappang
Pelaksanaan pembelajaran pada umumnya dan khususnya
pembelajaran pendidikan agama Islam tidak dapat berjalan secara
optimal tanpa pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung
tersebut tidak hanya guru yang professional, tidak hanya sarana
yang memadai, tetapi juga faktor kebijakan yang berlaku di
sekolah tersebut, serta beberapa pendukung lainnya seperti
masyarakat sekitar, alumni, komite, dan perpustakaan.
SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang kemungkinan
faktor pendukung pelaksanaan sistem internalisasi pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia diduga masih
kurang, namun tidak menutup kemungkinan pula sudah ada
SMA factor pendukungnya sudah lengkap. Ketika penulis
melakukan pengamatan terkait dengan sarana pendukung
pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didik dalam pembinaan akhlak mulia SMA di
Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang memadai sarana
pendukungnya. Dikatakan demikian karena setiap SMA sudah
memiliki musallah atau masjid sebagai sarana peraktik ibadah,
selain itu pula memiliki perpustakaan, bahkan diantaranya
memiliki laboratorium computer dilengkapi internet untuk
mengakses meteri pendidikan agama Islam melalui internet.
Selain itu pula yang sangat menunjang pelaksanaan
sistem internalisasi pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia peserta didik di SMA Kabupaten Sidenreng

182 _ Pembinaan Akhlak Mulia

Rappang adalah kebijakan yang diterapkan oleh setiap kepala
sekolah. Setiap SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang
memiliki kelompok belajar yang tujuannya untuk meningkatkan
pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam dan menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik.
Faktor pendukung tersebut dijelaskan oleh guru-guru
pendidikan agama Islam ketika diwawancara. Adapun penjelasan
sebagai berikut.
Faktor pendukung pembelajaran pendidikan agama Islam di
SMA Pangkajene Sidenreng diantaranya ada sarana ibadah,
ada laboratorium kompuer, ada perpustakaan yang berisi
buku-buku pendidikan agama Islam, ada buku paket guru
dan peserta didik. Selain itu juga kebijakan kepada sekolah
sebagai salah satu faktor terpenting juga dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik, misalnya ada kelompok pengajian peserta
didik, pada hari jum’at peserta didik laki-laki wajib salat
jum’at kemudian pulang.106
Berdasarkan penjelasan guru di atas dipahami bahwa ada
dua garis besar menjadi faktor pendukung guru pendidikan
agama Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam kepada peserta didik, yaitu dalam bentuk sarana
atau alat pembelajaran, dan berbentuk kebijakan dari pihak
kepala sekolah. Sarana atau alat yang dimaksud meliputi sarana
ibadah (masjid), dan masjid di SMA Negeri Pangkajene Sidenreng
ini dapat menampung jamaah 400-500 jamaah. Alat-alat yang
dimaksud meliputi buku paket guru dan peserta didik, dan
bahkan buku-buku pendidikan agama Islam ada tersimpan
diperpustakaan. Sedangkan pendukung dalam bentuk kebijakan
adalah dibentuknya kelompok pengajian berbentuk majelis
taklim, di SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng ini ada kelompok
pengajian majelis taklim yang diberi nama rohani Islam (ROHIS),

106

Mudiah Salam, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1
Pangkajene Sidenreng, Wawancara, Tanggal 26 November 2012, di Ruangan Guru.

Sistem Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam pada …_ 183

kegiatan yang dialkukan berlangsung satu kali dalam seminggu
atau empat kali dalam sebulan.
Penjelasan yang senada juga dikemukakan oleh Kepala
SMA Negeri 1 Panca Lautang. Penjelasan tersebut sebagai
berikut.
Di Sidenreng Rappang ini SMA sudah memiliki pendukung
pendidikan agama Islam terutama masjid atau musallah dan
ini dapat dikatakan sebagai lanoratorium agama, selanjutnya
kepala SMA wajib memiliki kebijakan menyiapkan buku
pendidikan agama Islam, dan setiap sekolah SMA terutama
SMA Negeri 1 Panca Lautang ini sangat penting dibentuk
pengkajian bidang studi pendidikan agama Islam baik
dibimbing langsung guru pendidikan agama Islam maupun
bimbingan dari pihak yang berkompeten.107
Menarik dan berbeda dari penjelasan Kepala SMA Negeri
1 Panca Lautang dengan yang dijelaskan oleh guru pendidikan
agama Islam SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng adalah
adanya kebijakan yang diberlakukan di SMA Negeri 1 Panca
Lautang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam
menginternalisasikan pendidikan agama Islam kepada peserta
didik. Kerjasama tersebut walau tidak resmi tetapi sangat baik
dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam
peserta didik yaitu; bekerjasama dengan pihak berkompeten
atau yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan agama
Islam memberikan materi pengkajian Islam di kelompok kelompok peserta didik. Adanya pihak berkompeten dilibatkan
sangat membantu pihak sekolah pada umumnya dan guru
pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam, termasuk nilai-nilai akhlak mulia.
Kepala sekolah yang mengambil kebijakan dalam bentuk
kerjasama pihak berkompeten tersebut memungkinkan peserta
didik juga memiliki motivasi yang tinggi, bahkan kegiatan
dalam bentuk majelis taklim tersebut dapat dijadikan sebagai
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ajang rekreatif sekaligus ajang belajar dan memperdalam
pengetahuan agama Islam.
Kebijakan kepada sekolah dipandang sangat membantu
guru dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam,
khususnya nilai akhlak mulia. Hal ini dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam sekolah tersebut kepada penulis.
Pendukung utama pelaksanaan sistem internalisasi nilai
pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Dua pitue
datang dari peserta didik, yaitu adanya kemauan yang
tinggi dari peserta didik terutama perempuan seperti
memakai jilbab, baju kemeja, rok panjang. Selain itu pula
datang dari komite sekolah, yang membantu lancarnya
program kegiatan keagamaan yang prakarsai oleh OSIS,
dan ROHIS, guru-guru, dan karyawan.108
Sedangkan guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1
Pitu Riawa menjelaskan kepada penulis bahwa faktor pendukung
terlaksananya internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia adalah kearifan kepala sekolah dalam
mengambil kebijakan yang lebih banyak nilai pendidikan agama
Islamnya. Penjelasannya selengkapnya.
Pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik di SMA
Negeri 1 Pitu Riawa ini adalah peran dan kearifan kepala
sekolah dalam melihat kebutuhan guru dan peserta didik
tentang pendidikan agama Islam, seperti menyediakan buku,
menyediakan alat atau media pembelajaran pendidikan
agama Islam, mendukung dalam kegaiatan ekstrakurikuler
pendidikan agama Islam. Pendukung lainnya adalah sesama
guru yang beragama Islam, peserta didik yang beragama
Islam aktif mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah.109
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Kejadian yang dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam
SMA Negeri 1 Pitu Riawa juga dialami oleh guru pendidikan
agama Islam SMA Negeri 1 Watang Pulu. Adapun penjelasannya
sebagai berikut.
Di SMA Negeri 1 Watang Pulu ini Pelaksanaan sistem
internalisasi pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia peserta didik berlangsung lancar dan sangat
baik. Hal itu terjadi karena kepala sekolah tergolong agamis,
sifat tegas dalam mempertahankan dan melestarikan nilainilai agama Islam, bersifat terbuka dalam mentransper
nilai-nilai agama Islam kepada peserta peserta didik yang
beragama Islam seperti kerjasama dengan pihak lain
masyarakat melalui komite sekolah, perguruan tinggi
dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam kerjasama
dengan alumni.110
Berdasarkan penjelasan guru pendidikan agama Islam
SMA Negeri 1 Watang Pulu di atas mengakui bahwa kebijakan
kepala sekolah sangat membantu dalam menginternalisaikan
nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia
peserta didik. Menurutnya kepala sekolah tergolong panatisme
agama Islam tetapi memiliki wawasan dan bersifat terbuka
dalam mengembangkan dan menginternalisasikan nilai-nilai
agama Islam di sekolah. Ada beberapa contoh dikemukakan
guru pendidikan agama Islam diantaranya kerjasama dengan
masyarakat melalui komite, kerjasama dengan perguruan tinggi,
menerima partisipasi alumni.
Kebijakan Kepala SMA Negeri 1 Watang Pulu terkait
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia peserta didik terungkap melalui
penjelasan kepala sekolah sebagai berikut.
Di SMA Negeri 1 Watang Pulu ini saya berpandangan
bahwa kegiatan guru harus didukung oleh kebijakan, dan
demikian juga guru harus mendukung kebijakan kepala
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sekolah. Namun jika dilihat kondisi yang ada sekarang ini
peserta didik harus diberikan landasan moral dan agama
yang kuat, maka setiap sendi kehidupan peserta didik di
sekolah ini harus dijiwai oleh nilai moral dan agama.
Agama Islam yang mayoritas, maka kebijakan penerapan
moral harus bernuangsa Islam, selanjutnya budaya daerah
setempat. Ada beberapa kebijakan kami terkait dengan
penginternalisasian nilai pendidikan agama Islam diantaranya
peserta didik wajib mengikuti rohis, kerjasama perguruan
tinggi terkait dengan seni Islami, penghormatan terhadap
guru, tidak mengganggu penghuni SMA ini dengan suara
motor yang bising, penegakan disiplin belajar dan berpakaian,
dan menurut saya itu semua sesuai dengan nilai moral dan
akhlak Islami.111
Penjelasan Kepala SMA Negeri 1 Watang Pulu di atas,
bahwa dalam menanamkan nilai moral dan agama di lingkungan
sekolah harus didukung oleh kebijakan atau peraturan yang
mengikat. Peraturan tersebut dapat menertibkan dan menciptakan
kondisi yang kondusif di lingkungan sekolah.
Di SMA Negeri 1 Watang Pulu ada yang menarik dan berbeda dengan SMA lainnya yang ditempati melakukan penulisan
yaitu; seperti kerjasama dengan perguruan tinggi(UNM) dalam
bidang seni Islami(kaligrafi), ada aturan tidak dibenarkan suara
motor yang bising yang menyebabkan peserta didik maupun
guru jika memasuki pekarangan sekolah harus dimatikan mesin
motor, pengendara harus turun pula mendorong motornya.
Ketika penulis melakukan observasi di SMA Negeri 1
Watang Pulu dilakukan pemeran karya seni Islami peserta didik
dari berbagai tingkatan kelas, pameran karya seni Islami
tersebut hasil kerjasama dengan pihak alumni yang kuliah di
UNM program studi seni. Pemeran seni jika dilihat dari tujuannya
ada nilai budaya (Arab), nilai ekonomi, dan menanamkan
kecintaan peserta didik kepada nilai seni Islami, menanamkan
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kecintaan terhadap al-Qur’an. Kesemuanya itu memiliki relevansi
nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia.
Di SMA Negeri 1 Panca Rijang dikemukakan, bahwa yang
menunjang pelaksanaan internalisasi nilai pendikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik adanya
kerjasama yang baik antar guru pendidikan agama Islam,
adanya dukungan positif dari segenap guru karyawan
bahkan security di lingkungan SMA, tingginya perhatian
kepala sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan agama
Islam, tingginya perhatian pihak komite sekolah terhadap
pembinaan akhlak mulia peserta didik.112
Penjelasan di atas dipahami bahwa yang mendukung
pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan agama islam dalam
pembinaan akhlak mulia peserta didik kuatnya persatuan dan
kesatuan elemen yang ada di SMA Negeri 1 Panca Rijang,
mulai dari guru, kepala sekolah, komite, security.
SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng menjelaskan bahwa
pendukung dalam menunjang keberhasilan internalisasi nilai
pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia adalah
orang tua, komite, pemerintah. Penejelasan selengkapnya.
Di SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng yang paling
mendukung pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik
adalah orang tua, para orang tua rela membayar uang
komite asal anaknya terbina pendidikan akhlaknya, selanjutnya komite sekolah mempunyai komitmen menjembatani
antara kebutuhan sekolah, peserta didik dengan kebutuhan
orang tua peserta didik, selanjutnya masyarakat sekitar
sekolah menyumbang kebutuhan peserta didik yang dibutuhkan di Masjid, pemerintah kabupaten yang memberikan
dana gratis, selanjutnya para guru, staf pegawai, dan satpam
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kerjasama dalam mengontrol peserta didik secara langsung
berkaitan nilai akhlak mulia.113
Penjelasan guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1
Panca Rijang dan SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng di atas
menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia di lingkungan
sekolah adalah tingginya perhatian segenap komponen yang ada
di sekolah tersebut. Jika ada perhatian yang tinggi dari segenap
komponen merupakan landasan pondasi yang kuat dalam
pembinaan akhlak mulia terhadap peserta didik. Jika semuanya
tinggi perhatian pasti mempunyai kepedulian terhadap akhlak
peserta didik yang tidak baik, dan memberi apresiasi terhadap
pengamalan akhlak mulia peserta didik.
Menarik dari penjelasan guru pendidikan agama Islam di
atas adalah tingginya perhatian kepala sekolah dan pihak
komite. Dua komponen ini, di sekolah jika kompak atau bersatu
dan penuh perhatian pelaksanaan proses pembelajaran dan
penanaman internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam
pembinaan akhlak mulia peserta didik dipastikan berjalan
lancar dan baik. Kepala sekolah sebagai police (penentu
kebijakan) sekaligus menjalankan kebijakan, sementara komite
sebagai badan normatif (pengawas) sekaligus pembuat kebijakan,
melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan yang
dicanangkan dan dilaksakan oleh kepada sekolah.
Berdasarkan pengamatan penulis persoalan kebijakan sangat
berpengaruh terhadap internalisasi nilai pendidikan agama Islam
dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang, khususnya di SMA Negeri 1 Panca Rijang.
Misalnya soal pakaian setiap SMA memiliki aturan tentang
pakaian untuk perempuan menggunakan baju kemeja dan rok
pendek 15 cm dibawa lutut, selanjutnya laki-laki memakai baju
kemeja dan celana panjang dengan ketentuan tidak sempit
dibagian bawah. Juga terkait dengan akhlak datang ke sekolah
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atau akhlak belajar (disiplin) maka kepala sekolah menulis
dibagian depan sekolah “Jadikan Malu sebagai Budaya dalam
Kehidupanmu”, seperti malu terlambat, malu bekerja tidak
berprestasi, dan malu pulang.
SMA Negeri 1 Panca Lautang ada 9 malu yang ditanamkan
kepada peserta didiknya yaitu; saya malu jika datang terlambat,
saya malu jika tidak berseragam sekolah, saya malu jika tidak
berpakaian rapi, saya malu jika ruangan kotor dan tidak rapi,
saya malu jika membuat keributan di kelas, saya malu jika tidak
mengerjakan PR dan tugas, saya malu jika ulangan harian
nilainya jelek, saya malu jika ujian nasional nilainya jelek, saya
malu jika tidak lulus.
Malu dalam konsep pendidikan Islam merupakan suatu
akhlak yang terpuji, adanya rasa malu terinternalisasi pada diri
peserta didik secara pasti ia tidak berbuat jelek atau tidak baik,
dan pasti termotivasi untuk senantiasa berbuat baik. Konsep
yang demikian merupakan suatu kebijakan yang datangnya dari
kepala sekolah dan untuk diterapkan kepada peserta didik dan
guru-guru turut mendukung dan mengawal kebijakan tersebut.
Penjelasan yang berbeda di atas dikemukakan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA PGRI Pangkajene Sidenreng.
Guru pendidikan agama Islam SMA PGRI menjelaskan
kepada penulis bahwa pendukung terlaksananya kegiatan
pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai
akhlak mulia kepada peserta didik tidak terlepas dari
kebijakan kepala sekolah, tinggi sifat kerjasama guru-guru
bidang studi lainnya, dan karyawan SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng.114
Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan sangat berarti
jika memiliki kebijakan yang berpihak kepada kepentingan
pengembangan agama Islam. Jika kepala sekolah sebagai
pemimpin memiliki kebijakan yang baik mempertinggi nilainilai pembinaan akhlak mulia maka guru pendidikan agama
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Islam pasti dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
dalam pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik. Kepala SMA
Muhammadiyah Rappang menjelaskan kepada penulis bahwa.
Pendukung utama penginternalisasian nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik
adalah organisasi Muhammadiyah selaku pengelola Badan
Pengelola Harian (BPH) senantiasa memberikan penguatan
pendidikan keislaman sesuai ciri khas organisasi Muhammadiyah
seperti penguatan ketauhidan, pemurnian ajaran Islam.115
Pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan agama Islam
dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang faktor pendukungnya banyak, namun disetiap
SMA memiliki perbedaan, namun ada pula yang memiliki
kesamaan. Persamaannya adalah adanya kebijakan kepala sekolah,
sedangkan perbedaan dilihat dari segi kebutuhan peserta didik
dengan guru, misalnya ada yang butuh buku, alat atau media.
Apabila dianalisis penjelasan guru dan kepala sekolah di
atas maka pendukung utama pelaksanaan internalisasi nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik SMA di Kabupaten
Sidenreng Rappang adalah kepala sekolah. Kepala sekolah
mempunyai keinginan yang tinggi agar peserta didik memiliki
akhlak mulia, sehingga penegakan tata tertib menjadi dasar
utama, selanjutnya adanya keinginan kepala sekolah pengadaan
sarana seperti masjid dan mushalla, buku-buku pelajaran
pendidikan agama Islam.
Ketika penulis mengunjungi SMA setiap sekolah ada
tertulis besar dan jelas aturan yang mengatur peserta didik agar
hidup tertib. Di beberapa SMA ada yang membudayakan
budaya “malu”, dan juga ada menulis larangan yang tidak boleh
dilakukan oleh peserta didiki seperti mengkonsumsi narkoba.
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Faktor selanjutnya adalah adanya keterbukaan guru
pendidikan agama Islam untuk bekerjasama dengan guru-guru
lainnya. Bahkan guru pendidikan agama Islam bekerjasama dengan
security, dan pihak komite sekolah dalam penginternalisasian
akhlak mulia.
C. Faktor Penghambat Sistem Internalisasi Pendidikan Agama

Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia pada SMA Di
Kabupaten Sidenreng Rappang
Internalisasi nilai pendidikan agama Islam pada peserta
didik dalam pembinaan akhlak mulia dapat berlangsung secara
optimal bila faktor menunjang sangat mendukung pelaksanaannya. Sebaliknya sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia tidak dapat berlangsung
secara optimal jika faktor pendukung tidak mendukung. Faktor
pendukung tersebut tidak memberikan dukungan maka akan
menjadi hambatan dalam pelaksanaan internalisasi nilai
pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta
didik di sekolah.
Sekolah Menegah Atas salah satu jenjang pendidikan
formal sebagai tempat dilangsungkannya internalisasi nilai
pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta
didik. Di jenjang pendidikan ini memungkinkan pelaksanaan
sistem internalisasi nilai pendidikan agama Islam menjadi
terhambat, penyebab terhambatnya dapat bersumber dari guru,
dapat bersumber dari peserta didik, dapat bersumber dari sarana
atau alat yang digunakan dalam melancarkan pelaksanaan sistem
internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia.
Di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki SMA
sebanyak 14 buah yang hampir dapat dipastikan telah memiliki
hambatan dalam pelaksanaan sistem internalisasi nilai
pendidikan agama Islam kepada peserta didik dalam pembinaan
akhlak mulia. Dapat pula terjadi bahwa pelaksanaan sistem
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internalisasi pendidikan agama Islam pada peserta didik dalam
pembinaan akhlak mulia tidak mendapatkan hambatan.
Mengetahui kepastian ada dan tidak adanya hambatan yang
dialami pihak sekolah dalam pelaksanaan sistem internalisasi
nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik dapat diketahui
melalui keterangan berbagai pihak, terutama yang berkompeten
dalam bidangnya.
Adapun hambatan yang saya alami dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Dua
Pitue ini bersumber dari saya sendiri sebagai guru pendidikan
agama Islam, jumlah peserta didik menurut hemat saya
tidak sebanding dengan banyaknya guru pendidikan agama
Islam, hanya saya sendiri guru negeri, saya seorang perempuan,
selain itu pula keterbatasan dalam menggunakan media
berteknologi tinggi, kalau dari peserta didik banyak yang
belum pintar dan lancar membaca kitab suci al-Qur’an.116
Penjelasan dari guru pendidikan agama Islam di atas
dipahami bahwa setidaknya ada dua faktor penghambat yang
dialami oleh guru menginternalisasikan nilai pendidikan agama
Islam kepada peserta didik, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang
bersumber dari diri guru pendidikan agama Islam dan faktor
eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri guru
pendidikan agama Islam.
Faktor internal, menurutnya jumlah peserta didik tidak
sebanding dengan banyaknya guru. Sesuai data yang didapatkan
bahwa guru pendidikan agama Isalm di sekolah tersebut hanya
1 orang, dan inilah yang menyebabkan guru pendidikan agama
Islam tersebut merasa terhambat, dan pernyataan guru ditambahkan saya perempuan, artinya kekuatan dalam menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam tidak sekuat jika ada guru
pendidikan agama Islam lebih dari 1 orang, apalagi kalau guru
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pendidikan agama tersebut berkelamin laki-laki, tentu kekuatan
tenaga lebih tinggi.
Faktor eksternal adalah keterbatasan kemampuan menggunakan media berteknologi tenggi seperti komputer LCD in
Fokus, dan internet, serta VCD/DVD, padahal kesemuanya itu
faktor pendukung kelancaran internalisai pendidikan agama
Islam kepada peserta didik. Faktor eksternal lainnya adalah
banyaknya peserta didik yang belum mampu membaca secara
lancar kitab suci al-Qur’an. Jika hal ini terjadi tentu guru
pendidikan agama Islam mengalami hambatan, peserta didik
yang tidak lancar harus diberikan waktu khusus untuk mengajarnya, dan secara pasti waktu tersita untuk itu.
Penjelasan guru pendidikan di atas dikuatkan pengamatan
penulis bahwa ada gejala guru pendidikan agama Islam mengalami
hambatan dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama
Islam terhadap peserta didik. Guru pendidikan agama di SMA
Negeri 1 Dua Pitue adalah guru perempuan, kecil perawakannya,
mengajar di peserta didik yang sudah dewasa dan besar-besar
perawakannya.
Populasi peserta didik di SMA Negeri 1 Dua Pitue termasuk
sekolah besar, artinya jumlah peserta didiknya tergolong banyak.
Jika peserta didik yang tergolong banyak diajar oleh 1 orang
guru perempuan tentu sangat berbeda jika diajar oleh guru yang
lebih dari 1 orang atau banyak. Mengajar dengan menggunakan
waktu yang banyak tentu terasa lelah, dan pasti ada kelas yang
diajar tidak maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas
pembelajaran, apalagi kualitas internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia.
Faktor penghambat dari segi guru dan peserta didik juga
dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1
Panca Lautang.
SMA Negeri 1 Panca Lautang selama saya mengajar
hambatan dalam proses internalisasi pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik yaitu
terbatasnya waktu berinteraksi dengan peserta didik sebab
di sekolah ini hanya saya sendiri guru pendidikan agama
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Islam, hambatan lainnya yang saya alami dari peserta didik,
dasar-dasarnya banyak yang masih kurang terutama baca
tulis al-Quran, jika dari segi akhlak Islami dari peserta
didik kuatnya pengaruh dari lingkungan di luar sekolah.117
Faktor penghambat yang dialami oleh guru pendidikan
agama Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik
terbatasnya waktu untuk berinteraksi peserta didik, ini disebabkan karena hanya 1 orang guru pendidikan agama Islam di SMA
Negeri 1 Panca Lautang. Jika hanya 1 orang guru pendidikan
agama Islam dengan menghadapi peserta didik 10 kelas atau
300 peserta didik secara rasional memberatkan bagi guru,
apalagi pendidikan agama Islam tidak hanya sasarannya mengisi
otak peserta didik, tetapi mengisi jiwa peserta didik serta
menginternalisasikan kuat-kuat kedalam pribadi peserta didik
agar memiliki akhlak mulia.
Hambatan lainnya dialami oleh guru pendidikan agama
Islam di SMA Negeri 1 Tellu Limpoe adalah peserta didik yang
rendah dasar-dasar pendidikan agamanya, hal ini dapat dilihat
adanya peserta didik belum lancar membaca al-Qur’an, dan jika
membaca tidak lancar tentu menulis huruf al-Qur’an secara pasti
tidak lancar, sementara pendidikan agama Islam dapat dikatakan
hampir setiap pertemuan antara guru dengan peserta didik ada
materi bertuliskan huruf Arab (al-Qur’an dan al-Hadits).
Hambatan selanjutnya yang dialami oleh guru pendidikan
agama Islam SMA Negeri 1 Tellu Limpoe menginternalisasikan
nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia
adalah masih kuatnya pengaruh dari luar yang dapat melekat
pada diri peserta didik. Akhlak mulia yang ditanamkan atau
diinternalisasikan oleh guru pendidikan agama Islam rusak
karena telah berinteraksi orang lain di luar lingkungan sekolah,
misalnya interaksi dengan teman sebaya atau nmasayrakat
117
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sekitar rumahnya, interaksi dilingkungan anggota keluarga, dan
bahkan juga pengaruh dari media cetak dan elektronik.
Hambatan yang dijelaskan di atas masih berkisar pada
internalisasi dalam proses pembelajaran di kelas(intrakurikuler),
karena itu ditanyakan berkisar hambatan ekstrakurikuler, dijawab.
Hambatan yang saya alami yang terkait dengan diri saya
hampir tidak ada, hanya lelah sehingga mungkin tidak
terlalu optimal cara pembelajaran. Jarak antara sekolah
dengan rumah berjauhan. Terkait dengan peserta didik
diantaranya ada kelihatannya tidak bersungguh-sungguh
dikibatkan juga karena capek, jika peserta didik dibiarkan
pulang kemudian kembali ke sekolah belajar sore biasa ada
tidak kembali.118
Guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Panca
Lautang menurutnya hampir tidak ada kendala yang di alami,
hanya berkisar pada kelelahan sebab hanya sendiri guru
pendidikan agama Islam di sekolah tersebut. Jika hambatan
yang terkait dengan peserta didik dikatakan ada yang tidak
bersunguh-sungguh mengikuti proses internalisasi karena juga
capek mengikuti pembelajaran pada pagi hari, dan juga jika
diberi waktu pulang kemudian kembali ke sekolah biasa yang
yang tidak kembali mengikuti pembelajaran.
Penjelasan yang hampir senada dengan guru pendidikan
agama Islam SMA Negeri 1 Panca Lautang dikemukakan oleh
guru SMA Negeri 1 Pitu Riawa. Guru SMA Negeri Pitu Riawa
menjelaskan kepada penulis.
Menjadi hambatan internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam proses pembelajaran yang saya alami hampir
tidak ada, hanya kalu kesehatan terganggu, ada tugas lain
mendadak seperti mendapat perintah dari atasan. Kalau
dari peserta didik juga hampir tidak ada hanya kalau
mereka ada yang terganggu kesehatan, lelah mengikuti
pelajaran apa lagi kalu jam terakhir. Biasa ada yang mendasar
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pada internalisasi ekstrakurikuler tidak hadir disebabkan
karena alasan membantu orang tua, jika diberi kesempatan
pada hari-hari tertentu(libur) tidak datang.119
Berdasarkan pengamatan penulis jika sekolah itu memiliki
guru pendidikan agama Islam lebih dari 1 orang hampir tidak
memiliki hambatan dalam proses internalisasi nilai pendidikan
agama Islam, baik yang berlangsung dalam suasana intrakurikuler
maupun ekstrakurikuler. Hal ini disebabkan karena waktu yang
banyak itu dibagi-bagi sesuai pembagian yang disepakati.
Guru pendidikan agama Islam SMA Muhammadiyah
menjelaskan hambatan yang dialami guru pendidikan
agama Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia, waktu proses
internalisasi masih tergolong sedikit atau singkat, faktor
selanjutnya ada kencenderungan minat peserta didik
terhadap pendidikan agama rendah, dan biasa dipaksapaksa peserta didik untuk mengamalkan akhlak mulia di
sekolah dan diterima serta diamalkan, tidak lama kemudian
rusak akhlak yang pernah ditanamkan.120
Penjelasan guru PAI SMA Muhammadiyah Rappang yang
menjadi penghambat internalisasi nilai pendidikan agama Islam
dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik adalah alokasi
waktu yang singkat, jika diperhatikan kurikulum hanya 2x45
menit perminggu, sementara bidang studi yang lainnya ada
sampai 4x45 menit perminggu. Jika diperhatikan conten (materi)
pendidikan agama Islam dapat dikatakan conten tergolong berat
karena ada bahasa asing(Arab), selain itu pendidikan agama
Islam butuh waktu peraktik atau diamalkan setelah dipelajari,
waktu yang 2x45 menint tidak cukup sebab setidaknya ada dua
yang harus dilakukan oleh guru dengan peserta didik yakni
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melakukan pengkajian dan pendalaman materi, dan juga
melakukan peraktik pengamalan baik berkaitan ibadah maupun
berkaitan akhlak mulia.
Faktor bersumber dari peserta didik, menurut guru
pendidikan agama Islam SMA Muhammadiyah Rappang
peserta didik ada yang rendah minatnya belajar pendidikan
agama Islam. Biasanya peserta didik malas belajar karena
kurang motivasi baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik.
Motivasi intrinsic adalah motivasi yang bersumber dari
peserta didik misalnya rajin belajar karena ingin lulus, rajin
mempelajari dan menekuni bidang studi karena menjanjikan,
misalnya rajin belajar biologi dan fisika karena ingin menjadi
dokter. Sementara itu belajar pendidikan agama dalam
pikirannya hanya menjadi ustadz atau ustadzah, jika demikian
motivasi belajar terhadap pendidikan agama tidak tinggi.
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari
luar diri peserta didik karena ada sebab lain, misalnya bersumber
dari guru karena metode belajarnya kurang tepat, materi
pendidikan agama menurutnya berat dan susah dipelajari. Bahkan
juga motivasi dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya kurang
mendukung belajar pendidikan agama Islam, dan tak kalah
rusaknya motivasi dari orang tua kepada anaknya kurang kuat
dalam memberikan motivasi belajar pendidikan agama Islam.
Kurang atau tidak ada motivasi dari orang tua tersebut maka
peserta didik belajar pendidikan agama Islam lebih mengutamakan
hanya untuk kepentingan nilai dalam rapor.
Secara khusus terkait dengan internalisasi nilai akhlak mulia
menurut guru pendidikan agama Islam SMA Muhammadiyah
Rappang diduga pengaruh lingkungan. Menurutnya kalau di
sekolah guru sudah berusaha untuk menanamkan akhlak mulia
kepada peserta didik, tetapi setelah berinteraksi dengan masyarakat
luas di lingkungan rumahnya, atau teman sebayanya akhlak
mulia tersebut menjadi rusak.
Guru pendidikan agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng menjaskan kepada penulis bahwa faktor
penghambat dalam menginternalisasikan nilai pendidikan
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agama Islam kepada peserta didik paling utama dari peserta
didik itu sendiri seperti kurang berminat, selanjutnya faktor
penetapan waktu pemberian materi pendidikan agama
Islam misalnya jam ke-5 kebelakang.121
Hambatan yang dialami oleh guru pendidikan agama
Islam dalam menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam
kepada peserta didik berasal dari peserta didik itu sendiri dan
kebijakan yang diterapkan di SMA PGRI Pangkajene Sidenreng
Rappang. Hambatan yang berasal dari peserta didik adalah
kurangnya motivasi dari peserta didik mengikuti pembelajaran
jika pendidikan agama tiba waktu belajarnya, dan jika ada
kegiatan ekstrakurikuler berkaitan dengan pendidikan agama
Islam juga banyak peserta didik tidak mengikutinya.
Jika dianalisis kurangnya motivasi peserta didik mengikuti
pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng mungkin ada kaitan penyebab yang pertama. Analisisnya jika peserta didik sudah berada pada jam ke-5 peserta didik
sudah mulai capek, lelah belajar, kelelahan itu dapat memicu
terjadinya motivasi yang rendah.
Kondisi yang dialami oleh guru pendidikan agama Islam
terkait penempatan pembelajaran materi pendidikan agama
Islam dalam pengematan penulis bahwa pembelajaran pendidikan
agama di setiap SMA berada pada jam ke-5 kebelakang. Peserta
didik tersebut pada jam pembelajaran demikian tidak sama
kondisi pada jam ke 1, 2, 3, dan 4, karena itu guru pendidikan
agama memungkinkan memiliki hambatan internalisasi dalam
proses pembelajaran bila peserta didik sudah lelah.
Selanjutnya ditanyakan jika proses internalisasi nilai akhlak
kepada peserta didik, dijawab.
Menginternalisasikan nilai akhlak kepada peserta didik
merupakan sesuatu yang berat bagi guru, khususnya guru
pendidikan agama Islam. Kalau saya di sekolah saya
berusaha secara maksimal, namun hal itu dapat pudar jika
121
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kembali kerumah bergaul dengan masyarakat dapat
tertularkan kembali akhlak yang tidak mulia, mungkin juga
pengaruh media elektronik terutama televisi dan internet.
Misalnya peserta didik dilarang mencat rambut, ditegur
disuruh potong dan ia potong, tidak lama kemudian mencat
lagi.122
Jadi guru pendidikan agama Islam SMA PGRI Pangkajene
Sidenreng mengakui bahwa kendala menginternalisasikan nilai
akhlak kepada peserta didik adalah kuatnya pengaruh dari luar
sekolah. Guru pendidikan agama Islam di sekolah dapat
menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam jika masih
dalam lingkup sekolah, tetapi hal itu dapat rusak bila peserta
didik tersebut berinteraksi dengan pihak luar. Bahkan disinyalir
guru pendidikan agama Islam tersebut yang juga mempengaruhi
rusaknya akhlak peserta didik karena pengaruh media dan
jejaring sosial.
Hambatan guru meginternalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik SMA Negeri
1 Pangkajene Sidenreng ada yang bersumber dari guru dan ada
juga yang bersumber dari peserta didik. Hal ini dijelaskan salah
seorang guru pendidikan agama Islam SMA tersebut.
Adapun hambatan internal yang saya alami dalam
menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik karena kesemuanya guru perempuan, menjelaskan materi pendidikan agama Islam memang ada yang
cocok kalau laki-laki, dan ada pula yang cocok kalau
perempuan. Misalnya mendemonstrasikan gerakan salat
ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan gerakan
salat(ruku), khutbah jumat sebaiknya guru laki-laki yang
mendemonstrasikan. Nilai akhlak lebih banyak bersumber
dari peserta didik, misalnya sudah diajar dan diberi bimbingan
akhlak mulia, tetapi terkadang terulang berbuat akhlak buruk,
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penyebabnya karena pengaruh lingkungan, dan pengaruh
media massa atau media cetak.123
Berdasarkan penjelasan guru pendidikan agama Islam
SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng di atas dipahami bahwa
hambatan yang dialami oleh guru menginternalisasikan nilai
pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta
didik ada yang bersumber dari guru itu sendiri, selain itu pula
ada yang bersumber dari peserta didik.
Penjelasan yang hapir sama juga dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Watang Pulu.
Hambatan yang saya rasakan atau alami menginternalisasikan
nila pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak
mulia ada yang bersumber dari saya sendiri selaku guru,
saya guru perempuan dan teman saya juga perempuan,
sebaiknya ada guru pendidikan agama Islam laki-laki.
Menginternalisasikan nilai akhlak kepada peserta didik
yang saya alami peserta didik itu sendiri banyak melanggar
peraturan agama, tata tertib sekolah, pada hal selalu diberikan
arahan dan bimbingan.124
Salah satu juga yang dapat menghambat proses internalisasi
nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik SMA adalah
faktor profesionalitas, misalnya tidak kompeten dalam mengajarkan
bidang studi pendidikan agama Islam, tidak memiliki ijazah dan
sertifikat pendidik guru pendidikan agama Islam. Penghambat
dari segi profesionalitas guru pendidikan agama Islam menurut
penjelasan salah seorang kepala sekolah adalah.
Saya berpandangan bahwa guru pendidikan agama Islam
yang mengajar peserta didik SMA di Kabupaten Sidenreng
Rappang telah memenuhi syarat profesionalitas, mereka
direkrut mengajarkan pendidikan agama Islam karena telah
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berlatar belakang pendidikan agama Islam, ini berarti
kompeten, telah memiliki akta mengajar akta IV, dan yang
meragukan saya adalah mungkin ada guru yang belum
memiliki sertifikat pendidik sebagaimana yang dibeutkan
dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, serta
undang-undang tentang guru dan dosen.125
Penjelasan Kepala SMA Negeri 1 Panca Lautang di atas,
bahwa guru pendidikan agama Islam pada dasarnya telah
berkompeten mengajarkan bidang studi yang diampunya,
menurutnya karena telah diterima mengajar di SMA itu karena
memang telah memiliki latar belakang pendidikan agama Islam,
memiliki ijazah strata satu (S1), dan juga memiliki akta IV.
Hanya sanya yang mungkin tidak dimiliki oleh guru pendidikan
agama Islam adalah sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh
kemeterian berwewenang atau perguruan tinggi yang telah
ditunjuk untuk melakukan pendidikan profesi kependidikan
agama Islam seperti Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin
Makassar.
Berdasarkan pengamatan penulis di setiap SMA, bahwa
guru pendidikan agama Islam telah memiliki kualifikasi pendidikan
sarjana atau starata satu (S1). Karena itu guru pendidikan agama
Islam SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang diduga kuat telah
memiliki syarat profesionalitas untuk mengampu atau mengajarkan pendidikan agama Islam kepada peserta didik.
Profesionalitas guru pendidikan agama Islam SMA di
Kabupaten Sidenreng Rappang juga dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Panca Rijang, sekaligus
sebagai sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP)
pendidikan agama Islam.
Guru pendidikan agama Islam pada jenjang SMA di Kab.
Sidenreng Rappang sudah kompeten, telah memenuhi
syarat-syarat yang dipersyaratkan sebagai guru profesional,
seperti kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogic,
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kompetensi social, dan kompetensi profesional, Saya dapat
mengetahuinya karena setiap bulannya ada pertemuan antara
guru pendidikan agama Islam melalui Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP) pendidikan agama Islam. Dalam
pertemuan tersebut selalu diperbarui ingatan, pemahaman
tentang tugas-tugas guru pendidikan agama Islam, selain itu
dilakukan peningkatan keterampilan guru memahami isi
kurikulum, merencanakan pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran.126
Penjelasan guru pendidikan agama Islam di atas yang juga
sebagai sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
pendidikan agama Islam jenjang SMA memperkuat bahwa guru
pendidikan agama Islam sudah berkualifikasi sebagai guru yang
kompeten, guru yang memiliki kemampuan mengajarkan
pendidikan agama Islam, guru yang dapat dipercaya untuk menginternalisasikan nilai pendidikan agama Islam kepada peserta
didik. Guru pendidikan agama Islam SMA di Kabupaten adalah
guru yang sudah layak mengajarkan bidang studi pendidikan agama
Islam, sebab guru tersebut adalah guru yang sudah mendapatkan
ijazah sesuai dengan kompetensi keagamaan, guru yang sudah
mendapatkan sertifikat mengajarkan pendidikan agama Islam.
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istem internalisasi nilai pendidikan agama Islam kepada
peserta didik terbukti di lapangan bahwa guru menempuh
dua sistem yaitu sistem intrakurikuler dan sistem
ekstrakurikuler, dalam penginternalisasian tersebut membidik
sasaran pada peserta didik dalam tiga aspek yaitu aspek
knowing, doing, dan being. Penginternalisasian nilai pendidikan
agama Islam guru menggunakan beberapa metode yaitu melalui
peneladanan, pembiasaan, penegakan disiplin dan pemberian
motivasi. Pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik melalui sifat
kejujuran, tanggung jawab, disiplin, visioner, adil, peduli dan
kerjasama.
Faktor pendukung sistem internalisasi nilai pendidikan
agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik SMA
di Kabupaten Sidenreng Rappang ternyata guru memperoleh
dukungan yang kuat seperti guru yang kompeten dan professional,
peserta didik yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan
dan pembinaan akhlak mulia, alat atau media pembelajaran,
buku pembelajaran, dan masjid, tetapi yang paling menunjang
keberhasilan guru dalam menginternalisasikan nilai akhlak
mulia kepada peserta didik adalah kebijakan kepala sekolah. Di
lapangan ditemukan pula bahwa guru mengalami hambatan
baik dari internal adalah kemampuan guru pendidikan agama
Islam terbatas, sebab masih ada SMA peserta didiknya banyak,
sementara hanya satu guru. Faktor eksternal adalah yang
bersumber dari peserta didik seperti belum lancar membaca dan
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menulis al-Qur’an, buku-buku pegangan peserta didik masih
terbatas.
Guru pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan sistem
internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam pembinaan
akhlak mulia peserta didik SMA di Kabupaten Sidenreng
Rappang dipandang berhasil menginternalisasikan nilai akhlak
mulia kepada peserta didik dalam aspek knowing (kognitif),
doing (apektif), being (kepribadian), sifat-sifat jujur, tanggung
jawab, disiplin, adil peduli dan kerjasama. Walaupun masih
ada sebagian juga peserta didik belum tercapai secara
keseluruhan sasaran internalisasi nilai akhlak mulia terutama
aspek doing, dan being sehingga di dalam lingkungan SMA
masih ada peserta didik tidak berkepribadian seperti tidak
jujur, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak peduli,
dan tidak terjalin kerjasama yang baik.
Pendidikan agama Islam sebagai bidang studi pada jenjang
pendidikan menengah (SMA) jika guru mengelolah proses
pembelajaran dengan baik, maka akan menghasilkan penginternalisasian nilai yang baik pula, sehingga peserta didik
dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan di sekolah
maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.
Pengelolahan pembelajaran yang diterapkan oleh guru
pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah
(SMA) di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya mono
sistem, tetapi harus multi sistem. Pengelolahan yang multi
sistem dalam proses pembelajaran memungkinkan peserta didik
dapat menerima materi pembelajaran dengan baik, merata ke
seluruh peserta didik.
Pelaksanaan sistem internalisasi nilai pendidikan agama
Islam dalam pembinaan akhlak mulia kepada peserta didik
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SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang ini sangat
penting dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan.
Internalisasi nilai pendidikan agama Islam pada peserta
didik sebaiknya dipadukan antara sistem intrakurikuler dan
ekstrakurikuler.
Sasaran internalisasi nilai pendidikan agama Islam pada
peserta didik sebaiknya tertuju pada tiga aspek yaitu aspek
knowing, doing dan being.
Semakin mantap perencanaan internalisasi nilai pendidikan
agama Islam maka pembinaan akhlak mulia semakin mudah
dilakukan.
Kesempurnaan kegiatan internalisasi yang dilakukan oleh
semua tenaga pendidik dan kependidikan, maka pembinaan
akhlak mulia semakin terarah.
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